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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Comarca de Cuiabá

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002551-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P A ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOZADAK ALMEIDA CARDOSO OAB - GO17185 (ADVOGADO(A))

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT17265-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR REGIONAL DA ENERGISA MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado 

por P A ALIMENTOS LTDA, em face de ato praticado pelo GESTOR DA 

ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A, afirmando que é 

usuária do serviço público e que recebeu cobrança referente a suposto 

consumo recuperado, do qual discorda, e apesar de ainda questionar o 

débito administrativamente, a requerida efetuou a suspensão do 

fornecimento do serviço. Requer a concessão da liminar para que seja 

determinada a autoridade coatora a restabelecer o fornecimento do 

serviço; a se abster de interrompê-lo novamente e a excluir o nome da 

impetrante dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. Decido 

Para a concessão da medida liminar em mandado de segurança devem 

concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a) que haja relevância dos 

motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial (fumus boni 

juris); b) que haja a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao 

direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, se o provimento 

jurisdicional instado só lhe for reconhecido na sentença de mérito 

(periculum in mora). Verifica-se pelo documento de Id. 28268588 que a 

impetrante recebeu fatura com vencimento em 16/12/2019, no valor de R$ 

693.031,36, acerca de suposto consumo recuperado e diversos 

encargos, ou seja, débitos pretéritos, por isso, neste caso não poderia 

haver a interrupção do serviço, e também a negativação do nome da 

impetrante, ainda mais quando pendente de reclamação administrativa. É 

notória a urgência do pedido, vez que o corte no fornecimento de energia 

elétrica acarreta excessivos prejuízos, já que ela é essencial à atividade 

desempenhada pela impetrante. Deste modo, o perigo da demora está 

evidenciado. Nesse sentido: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - 

MANDADO DE SEGURANÇA – ENERGIA ELÉTRICA – AMEAÇA DE 

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO – - DÉBITOS PRETÉRITOS – 

IMPOSSIBILIDADE - ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NA CONDUTA DA 

IMPETRADA – CONCESSÃO DE SEGURANÇA – PRECEDENTES DO STJ - 

SENTENÇA RATIFICADA. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é 

firme no sentido de que não é lícito à concessionária interromper o serviço 

de fornecimento de energia elétrica por débitos consolidados pelo tempo 

ainda que oriundos de recuperação de consumo em face da existência de 

outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos. (STJ - 

AgRg no AREsp: 276453 ES 2012/0270960-7, Relator: Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 08/09/2014)” (N.U 0001393-17.2013.8.11.0100, 

Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, 

Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019). Negritei. Diante do 

exposto, presente o fumus boni juris e periculum in mora, DEFIRO a medida 

pleiteada para determinar a impetrada a restabelecer o fornecimento do 

serviço da impetrante, no prazo de 24 horas, sob pena de multa no valor 

de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da 

penalidade em R$ 20.000,00. Deverá a impetrada ainda se abster de 

interromper o serviço novamente e promover a exclusão o nome da 

impetrante dos órgãos de proteção ao crédito, acerca do débito aqui 

discutido, este último no prazo de 72 horas. Expeça-se mandado visando 

à notificação do impetrado a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste 

as informações que julgar necessárias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, inciso I). 

Prestadas as informações, conceda-se vista ao Ministério Público, pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, Lei n° 12.016/09). Remeta-se para 

distribuição ao juízo competente. Cumpra-se, servindo a cópia dessa 

decisão como mandado. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito Plantonista

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 003/2020 - DF

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Cuiabá/MT, no uso de suas atribuições legais, com 

fundamento no artigo 52, inciso XV da Lei nº 4.964 de 26 de dezembro de 

1985 (COJE), pela presente Portaria retifica o art. 1º da Portaria n. 

002/2020-DF, por conseguinte:

 Onde se lê:

“Art. 1° - DELEGAR poderes aos policiais militares membros da Assessoria 

Militar deste Fórum, Sr. Sávio Pellegrini Monteiro – Ten Cel PM, Sr. Paulo 

Henrique Maia – Capitão PM e Sra. Márcia Silva de Oliveira Rodrigues – 1ª 

Sargento, para requisitarem à equipe do IML em atividade neste Fórum o 

exame de corpo de delito dos cidadãos presos nas dependências deste 

Complexo Judiciário em virtude de cumprimento de mandados de prisão 

pela Assessoria Militar local.”

Leia-se:

“Art. 1° - DELEGAR poderes aos policiais militares membros da Assessoria 

Militar deste Fórum, Sr. Sávio Pellegrini Monteiro – Ten Cel PM, Sr. Paulo 

Henrique Maia – Capitão PM e Sra. Suelene Márcia Silva de Oliveira 

Rodrigues – 1ª Sargento para requisitarem à equipe do IML em atividade 

neste Fórum o exame de corpo de delito dos cidadãos presos nas 

dependências deste Complexo Judiciário em virtude de cumprimento de 

mandados de prisão pela Assessoria Militar local, bem como, na ausência 

destes, seja por gozo de período de afastamento temporário, férias, 

licença-prêmio ou outro motivo legal, a Douglas Thiago dos Santos 

Marques – 3º Sgt PM e Leonardo Oliveira da Costa – Sd PM.”

 Ademais, mantenho incólume os demais termos da Portaria n. 

002/2020-DF.

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

Luís Aparecido Bortolussi Junior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Decisão

CIA n.:

0752362-88.2019.8.11.0001- (Favor mencionar este número)

 Requerente:

Advogados:

Graziele Cassuci Friosi.

Graziele Cassuci Friosi – OAB/MT n. 27.666

Vistos etc.

Trata-se de solicitação alteração de cadastro, no qual a advogada 

Graziele Cassuci Friosi postula “a ALTERAÇÃO DE CADASTRO, em todos 

os processos, em que atua, em tramite nessa Corte, assim como os que 

possam advir, onde consta como inscrição o n° 17.921/E sendo que 

passou a ser n° 27.666/O” (sic – andamento 2).

 A Gestora Judicial da Gestão Judicial deste Foro, Sr. Aurecy Ferreira 

Anzil de Morais , informou que que “... que em consulta no Sistema Apoio 

Cível, foi localizado dois cadastros em nome da Dra Graziele, sendo um 

com a inscrição OAB n° 27666-0/MT, e outro como estagiária com a 

inscrição OAB n° 17.921/E (cadastro esse provável pela Secretaria). 

Ainda, no Apoio Criminal foi localizado um cadastro em nome da doutora 

com a inscrição OAB n° 27666-0/MT. Informo também, que tanto no Apolo 

Cível quanto no Criminal, procedi a atualização, em partes, dos dados com 

a inscrição OAB n° 27666-0/MT” (sic – andamento n. 11).

 No que a alude à inscrição OAB n.17.921-E, esclareceu que “ o cadastro 

de estagiário feito pela Central de Distribuição, somente é realizado no 

campo de Credenciamento do Advogado patrono das ações, onde os 

mesmos são solicitados para a Diretoria do Fórum, e não vinculamos 

diretamente nos processos no Sistema Apolo estagiários como 
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advogados, e que caso tenha processo vinculado na inscrição da Dra. 

Graziele Cassuci Friosi, quando estagiária, a atualização nos processos é 

de responsabilidade da Secretaria onde tramita o processo” (sic – 

andamento n. 11).

 Por derradeiro, esclareceu que “em consulta no Sistema Apoio Cível, foi 

constatado 07 (sete) processos vinculados como advogada a inscrição 

OAB 17.921-E, sendo o patrono dos processos o Dr. Altair Balieiro, OAB 

n° 13.946/MT, (conforme abaixo), e que não sabemos precisar se esses 

processos continuam com a Dra. Graziele, vez que o patrono principal 

está o Dr. Altair Balieiro” (sic – andamento n. 11).

 Pois bem, considerando a informação prestada pela Gestora 

Administrativa da Gestão Judicial deste Foro, indefiro o pedido da 

requerente, uma vez que esta deverá postular a alteração ao Juízo no 

qual haja processos em que esta subscritora estava autuando como 

estagiária, acostando o respectivo termo de procuração ou 

substabelecimento, uma vez que eventual credenciamento anteriormente 

realizado pelo advogado responsável, o Dr. Altair Balieiro, lhe possibilitava 

apenas a retirada de processos da secretaria e a extração de cópias, na 

condição de estagiária, sem a necessidade de procuração ou termo de 

substabelecimento nos autos.

 Após, arquive-se o presente expediente com as cautelas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

 CIA n .:

0702669-04.2020.8.11.0001- (Favor mencionar este número)

 Requerente (s):

Reinaldo Américo Ortigara – OAB/MT 9552

Vistos etc.

Trata-se de petição formulado por Reinaldo Américo Ortigara – OAB/MT 

9552, no qual postula a autorização do estagiário Rodrigo Fortes de 

Almeida, a “... a manusear e acompanhar o trâmite dos citados processos, 

bem como retirá-lo e devolvê-lo em cartório e extrair cópia mediante carga” 

(sic. – andamento 2).

 Pois bem, diante do requerimento formulado, determino que a parte 

apresente documentação comprobatória da inscrição de Rodrigo Fortes de 

Almeida na Ordem dos Advogados do Brasil , no prazo de 15 (quinze) dias 

, nos termos do art. 356 e seguintes da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/TJMT.

 Após o decurso do prazo, certifique-se, em seguida, volva-me o presente 

expediente concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA N.º 41/2020-GRHFC

(4ª Alteração)

O JUIZ DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento nos artigos 52, inciso XV, da Lei nº 

4.964, de 26 de dezembro de 1985 (COJE), bem como nas orientações e 

determinações da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso,

CONSIDERANDO o Atestado Médico apresentado pelo Oficial de Justiça 

João Carlos Abib Moreira, conforme consta no expediente CIA n. 

0702458-65.2020.8.11.0001;

 RESOLVE:

ART. 1.º Alterar o Plantão Judiciário dos finais de semana e feriados do 

Polo Cuiabá, bem como do Plantão Semanal da Comarca de Cuiabá, no mês 

de Janeiro de 2020, estabelecida pela Portaria nº. 597/2019-GRHFC de 

04/12/2019, no período das 19:01h do dia 17/01/2020 até as 11:59h do dia 

24/01/2020, da área criminal da seguinte forma:

 

ÁREA CRIMINAL

 

Das 19:01h do dia 17/01/2020 até as 11:59h do dia 24/01/2020

Juiz(a): Drª. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juízo da 7ª Vara Criminal

Gestor: THAYS MACHADO

Telefone(s): 3648-6295 / 99949-0558

Oficiais de Justiça: LOURILEY REIS DOS SANTOS

Telefone(s): 99642-8737

GERALDO APARECIDO NEPOMUCENO

Telefone(s): 99326-7998

Cartório Distribuidor: ELIAS GOMES FERREIRA

Telefone(s): 99997-5916

 

ART. 2º. O Sistema de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá 

obedecer às disposições pertinentes contidas na CNGC/MT e no 

Provimento nº. 17/2019-CM.

ART. 3º. Os Juízes de Direito dos Juizados Especiais Cíveis, nos dias em 

que estiverem escalados para o plantão, ficarão nos respectivos 

Juizados, já o Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal Unificado, irá 

cumprir o plantão presencial de final de semana e feriados na sala de 

Audiências de Custódia do Fórum de Cuiabá.

ART. 4º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de 

publicação da Portaria no Diário da Justiça Eletrônico.

ART. 5º. A Gestora da Central de Mandados deste Fórum deverá afixar a 

Portaria em local visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem 

conhecimento da convocação, notificando-os pelo e-mail funcional.

ART. 6º. Os Gestores Administrativos das Unidades Judiciárias 

localizadas fora do prédio do Fórum deverão afixar a Portaria em local 

visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da 

convocação, notificando-os pelo e-mail funcional.

ART. 7º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Criminais devem receber os 

flagrantes dos réus presos e que vão participar das audiências de 

custódia, fazendo o "cadastro rápido", bem como expedir os documentos 

necessários ao cumprimento das determinações judiciais da audiência de 

custódia (Prov. 01/2017-CM) ficando autorizados a convocar todos os 

servidores da secretaria e obrigatoriamente até 2 (dois) servidores da 

própria secretaria plantonista para auxiliarem na realização dos trabalhos, 

por dia de plantão, em dia não útil, sendo um deles para o período matutino, 

das 8 às 13 horas, para recebimento, cadastro rápido e autuação dos 

flagrantes.

 ART. 8º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Cíveis ficam autorizados a 

convocar até 1 (um) servidor da própria secretaria plantonista para 

auxiliar na realização dos trabalhos, por dia de plantão, em dia não útil.

ART. 9º. Os Juízes Plantonistas Cíveis e Criminais responderão pelas 

Comarcas de Cuiabá, Chapada dos Guimarães e Santo Antônio de 

Leverger, nos finais de semana e feriados, conforme artigo 11 do 

Provimento n. 17/2019-CM, sendo que cada Comarca contará com sua 

equipe de apoio (Gestor Judiciário e Oficial de Justiça).

 ART. 10. A alteração da escala de Magistrados e Servidores, inclusive 

por permuta, deverá ser solicitada ao Juiz-Diretor da Comarca de Cuiabá, 

com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, salvo casos 

excepcionais, a critério do próprio Juiz-Diretor.

ART. 11. O Juiz que não comparecer ao plantão por motivo justo e 

excepcional, comunicará o fato ao seu respectivo substituto direto na 

escala e assim sucessivamente, cientificando à Corregedoria-Geral da 

Justiça e ao Juiz-Diretor da Comarca de Cuiabá.

Parágrafo Único. Nessa hipótese haverá compensação por meio de 

assunção de plantão pelo substituído no lugar do substituto, na primeira 

oportunidade quando da vez deste, e na impossibilidade, pela unidade 

judiciária em que o substituído se encontrava afeto.

ART. 12. A presente Portaria deverá ser divulgada no sítio eletrônico do 

Tribunal de Justiça.

Publique-se, remetendo-se cópia, via e-mail, à Presidência do Tribunal de 

Justiça, à Corregedoria-Geral da Justiça, à Ordem dos Advogados do 

Brasil, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à Coordenadoria 

Judiciária, à Coordenadoria de Magistrados, à Coordenadoria de 

Comunicação.

Registre-se e cumpra-se.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

 

PORTARIA N.º 42/2020-GRHFC
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(1ª Alteração)

O JUIZ DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento nos artigos 52, inciso XV, da Lei nº 

4.964, de 26 de dezembro de 1985 (COJE), bem como nas orientações e 

determinações da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso,

CONSIDERANDO o pedido de permuta entre os Magistrados Dr. Rodrigo 

Roberto Curvo, Juiz da Vara Especializada do Meio Ambiente e Dr. Paulo 

de Toledo Ribeiro Júnior, Juiz da 4ª Vara Esp. de Direito Bancário, 

conforme consta no expediente CIA n. 0702157-21.2020.8.11.0001;

 CONSIDERANDO o pedido de substituição entre os Oficiais de Justiça 

Celson Célio de Amorim e Guilherme Garcia Neto, conforme consta no 

expediente CIA n. 0702508-91.2020.8.11.0001;

 CONSIDERANDO o pedido de substituição entre os Oficiais de Justiça 

Louriley Reis dos Santos e Orivaldo Carvalhães de Oliveira, conforme 

consta no expediente CIA n. 0702458-65.2020.8.11.0001;

 CONSIDERANDO o afastamento da Gestora Judiciária da 13ª Vara 

Criminal Virgínia da Cunha Muller;

RESOLVE:

ART. 1.º Alterar o Plantão Judiciário dos finais de semana e feriados do 

Polo Cuiabá, bem como do Plantão Semanal da Comarca de Cuiabá, no mês 

de Fevereiro de 2020, estabelecida pela Portaria nº. 33/2020-GRHFC de 

15/01/2020, no período das 19:01h do dia 31/01/2020 até as 11:9h do dia 

07/02/2020 e das 19:01h do dia 14/02/2020 até as 11:9h do dia 

21/02/2020, das áreas cível e criminal, da seguinte forma:

 

ÁREA CÍVEL

 

Das 19:01h do dia 31/01/2020 até as 11:59h do dia 07/02/2020

Juiz(a): Dr. RODRIGO ROBERTO CURVO

Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente

Gestor: JOSIAS DE PINHO MEYER JÚNIOR

Telefone(s): 3642-1950 / 99948-8823

Oficiais de Justiça: AGNALDO BARBOSA DOS SANTOS

Telefone(s): 99661-5015

MARTHA RIBEIRO ENS FERNANDES

Telefone(s): 99251-5661

Cartório Distribuidor: ELIAS GOMES FERREIRA

Telefone(s): 99997-5916

 

Das 19:01h do dia 14/02/2020 até as 11:59h do dia 21/02/2020

Juiz(a): Dr. PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JÚNIOR

Juízo da 4ª Vara Esp. de Direito Bancário

Gestor: MERLY HEIDELIND KIM SGUAREZI

Telefone(s): 3648-6405 / 99948-8823

Oficiais de Justiça: LIOMAR BATISTA TRINDADE

 Telefone(s): 99661-5015

GUILHERME GARCIA NETO

Telefone(s): 99251-5661

Cartório Distribuidor: JAQUELINE DE PAULA OLIVEIRA SILVA

Telefone(s): 99997-5916

 

ÁREA CRIMINAL

 

Das 19:01h do dia 31/01/2020 até as 11:59h do dia 07/02/2020

Juiz(a): Dr. GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO

Juízo da 2ª Vara Criminal

Gestor: GELISON NUNES DE SOUZA

Telefone(s): 3648-6168 / 99949-0558

Oficiais de Justiça: DAVID RUELIS

Telefone(s): 99642-8737

ORIVALDO CARVALHÃES DE OLIVEIRA

Telefone(s): 99326-7998

Cartório Distribuidor: ELIAS GOMES FERREIRA

Telefone(s): 99997-5916

 

Das 19:01h do dia 14/02/2020 até as 11:59h do dia 21/02/2020

Juiz(a): Dr. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Juízo da 13ª Vara Criminal

Gestor: MÁRCIA LUIZA PIRES DE CAMARGO

Telefone(s): 3648-6275 / 99949-0558

Oficiais de Justiça: VÂNIA BRITO GUIMARÃES DE ALMEIDA

Telefone(s): 99642-8737

ANTÔNIO MARCELINO DE ALMEIDA

Telefone(s): 99326-7998

Cartório Distribuidor: JAQUELINE DE PAULA OLIVEIRA SILVA

Telefone(s): 99997-5916

 

ART. 2º. O Sistema de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá 

obedecer às disposições pertinentes contidas na CNGC/MT e no 

Provimento nº. 17/2019-CM.

ART. 3º. Os Juízes de Direito dos Juizados Especiais Cíveis, nos dias em 

que estiverem escalados para o plantão, ficarão nos respectivos 

Juizados, já o Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal Unificado, irá 

cumprir o plantão presencial de final de semana e feriados na sala de 

Audiências de Custódia do Fórum de Cuiabá.

ART. 4º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de 

publicação da Portaria no Diário da Justiça Eletrônico.

ART. 5º. A Gestora da Central de Mandados deste Fórum deverá afixar a 

Portaria em local visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem 

conhecimento da convocação, notificando-os pelo e-mail funcional.

ART. 6º. Os Gestores Administrativos das Unidades Judiciárias 

localizadas fora do prédio do Fórum deverão afixar a Portaria em local 

visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da 

convocação, notificando-os pelo e-mail funcional.

ART. 7º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Criminais devem receber os 

flagrantes dos réus presos e que vão participar das audiências de 

custódia, fazendo o "cadastro rápido", bem como expedir os documentos 

necessários ao cumprimento das determinações judiciais da audiência de 

custódia (Prov. 01/2017-CM) ficando autorizados a convocar todos os 

servidores da secretaria e obrigatoriamente até 2 (dois) servidores da 

própria secretaria plantonista para auxiliarem na realização dos trabalhos, 

por dia de plantão, em dia não útil, sendo um deles para o período matutino, 

das 8 às 13 horas, para recebimento, cadastro rápido e autuação dos 

flagrantes.

 ART. 8º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Cíveis ficam autorizados a 

convocar até 1 (um) servidor da própria secretaria plantonista para 

auxiliar na realização dos trabalhos, por dia de plantão, em dia não útil.

ART. 9º. Os Juízes Plantonistas Cíveis e Criminais responderão pelas 

Comarcas de Cuiabá, Chapada dos Guimarães e Santo Antônio de 

Leverger, nos finais de semana e feriados, conforme artigo 11 do 

Provimento n. 17/2019-CM, sendo que cada Comarca contará com sua 

equipe de apoio (Gestor Judiciário e Oficial de Justiça).

 ART. 10. A alteração da escala de Magistrados e Servidores, inclusive 

por permuta, deverá ser solicitada ao Juiz-Diretor da Comarca de Cuiabá, 

com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, salvo casos 

excepcionais, a critério do próprio Juiz-Diretor.

ART. 11. O Juiz que não comparecer ao plantão por motivo justo e 

excepcional, comunicará o fato ao seu respectivo substituto direto na 

escala e assim sucessivamente, cientificando à Corregedoria-Geral da 

Justiça e ao Juiz-Diretor da Comarca de Cuiabá.

Parágrafo Único. Nessa hipótese haverá compensação por meio de 

assunção de plantão pelo substituído no lugar do substituto, na primeira 

oportunidade quando da vez deste, e na impossibilidade, pela unidade 

judiciária em que o substituído se encontrava afeto.

ART. 12. A presente Portaria deverá ser divulgada no sítio eletrônico do 

Tribunal de Justiça.

Publique-se, remetendo-se cópia, via e-mail, à Presidência do Tribunal de 

Justiça, à Corregedoria-Geral da Justiça, à Ordem dos Advogados do 

Brasil, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à Coordenadoria 

Judiciária, à Coordenadoria de Magistrados, à Coordenadoria de 

Comunicação.

Registre-se e cumpra-se.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

 

A Portaria n. 43/2020-GRHFC completa, que estabelece a escala de 

Plantão Diário dos Oficiais de Justiça da Comarca de Cuiabá no mês de 

fevereiro de 2020, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 6 de 852



Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 995614 Nr: 21263-60.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES S.A

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 993504 Nr: 20168-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIANA FRANCELINO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 988333 Nr: 17799-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA PIMENTA MOGIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE DE JESUS 

LEOPOLDINO - OAB:15.398-O/MT, MARCO AURELIO GONÇALVES DA 

SILVA TEIXEIRA - OAB:23123/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289SP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1172902 Nr: 41269-54.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCILIO DE MOURA SARAIVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 26.417-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1173611 Nr: 41565-76.2016.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ALMIR RODRIGUES CHAGAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fagner da Silva Botof - 

OAB/MT 12.903 - OAB:, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB/MT 

8.184-A - OAB:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1112293 Nr: 15633-86.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANM, JORGE FERNANDO MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 840,94 

(oitocentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos), nos termos da 

r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 420,47 

(quatrocentos e vinte reais e quarenta e sete centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 420,47 (quatrocentos e vinte reais e 

quarenta e sete centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1164274 Nr: 37661-48.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADIEL ALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - 

OAB:15.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907/MG, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417 A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1143783 Nr: 29057-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO MARCOS DE ALENCAR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878415 Nr: 15749-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME BRITO - OAB:9.982-MS, HENRIQUE LIMA 

- OAB:9979-MS, PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - 
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OAB:16120/MT, STEPHANNI FERREIRA SILVA - OAB:17617

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 674,10 

(seiscentos e setenta e quatro reais e dez centavos), nos termos da r. 

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

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

guia de custas e R$ 260,70 (duzentos e sessenta reais e setenta 

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822463 Nr: 28634-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO JOSE OLIVEIRA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.078,96 (um mil, 

setenta e oito reais e noventa e seis centavos), nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 539,48 

(quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 539,48 (quinhentos e trinta e nove 

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

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809299 Nr: 15773-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACI MARIA DE ALMEIDA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, FERNANDO DE 

SOUSA, JONILSON OLIVEIRA CLEMENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18.523/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065-A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 12.208-A

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 279,30 

(duzentos e setenta e nove reais e trinta centavos), nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 206,70 

(duzentos e seis reais e setenta centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 72,60 (setenta e dois reais e sessenta centavos), para fins 

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

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

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

OU REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1004762 Nr: 25445-89.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON PIMENTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1032936 Nr: 38086-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMCDF, CARMEN LUCIA DE CAMPOS COLETA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684, PAULO HENRIQUE FANAIA VIEGAS - OAB:16822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907, LAURA MARTINS OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 26772/0, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 26417A

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

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

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

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

r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 
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(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1014821 Nr: 29633-28.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTHIA BARRETO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

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

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

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 11.781,75 (onze 

mil, setecentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), nos 

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

R$ 6.065,21 (seis mil, sessenta e cinco reais e vinte e um centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 5.716,54 (cinco mil, setecentos e 

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

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1015960 Nr: 30111-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCM, MARIA MARGARETE DO CARMO ROCHA, JULIO 

CEZAR FERRAZ ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PULLMANTUR CRUZEIROS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR CARMO ROCHA - 

OAB:15.334, VITOR CARMO ROCHA - OAB:OAB/MT 15.334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO LEMOS DOS 

SANTOS - OAB:3.098, MARCELO FORTES GIOVANNETTI DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 223.800, PAULO ROGÉRIO GOMES MARIO JUNIOR - 

OAB:19.791

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 992695 Nr: 19725-44.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSSP, LEIDIANE GOMES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983265 Nr: 15507-70.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE VALEJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1087611 Nr: 5009-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE DE CAMPOS MORENO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907/MG, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1092370 Nr: 7234-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO ALMEIDA XIMENES DE ALBUQUERQUE 

RESPLANDE

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1072860 Nr: 56586-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA SANTOS DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1068381 Nr: 54688-78.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINO GRILLANDA JUNIOR

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HAUEISEN DA 

MATA - OAB:OAB/MT 26419-A, JACKSON FREIRE JARDIM DOS 

SANTOS - OAB:123907/MG, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:55.639-A, 

YURI DE LIMA SANTOS - OAB:188937-MG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758234 Nr: 10458-53.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE PEREIRA DA SILVA, LEONE CORREA 

CAMARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMMANUEL FABIANO SABINO 

SILVESTRE - OAB:11391, KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - 

OAB:18107/MT, MARCIO MENDANHA CARDOSO - OAB:11.290/MT, 

VINICIUS DE MORAES ARANTES - OAB:15.493/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - OAB:12456

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 643,85 

(seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos), nos 

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

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

recolhimento da guia de custas e R$ 230,45 (duzentos e trinta reais e 

quarenta e cinco centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385449 Nr: 21221-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENI DE SOUZA BATISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL ARAÚJO - 

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

GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, MARAIZA DA SILVA 

PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B

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

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

SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, MARCELO DAVOLI LOPES - 

OAB:143370/SP, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, VIVIANE 

CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6373

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

962,32(novecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos), a 

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

forma separada, sendo R$ 448,80(quatrocentos e quarenta e oito reais e 

oitenta centavos), para recolhimento da guia de CUSTAS, e R$ 

481,16(quatrocentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos), para fins 

da guia de TAXA. Ao Cartório não oficializado, o valor correspondente a 

R$ 32,36 (trinta e dois reais e trinta e seis centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330992 Nr: 2478-94.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO CARLOS ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CRISTOVÃO MARTINS 

JUNIOR - OAB:13.294, JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR - 

OAB:4.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CESAR CREMA - 

OAB:3873/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.913,82 (um mil, 

novecentos e treze reais e oitenta e dois centavos), nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 924,55 

(novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 956,91 (novecentos e cinquenta e 

seis reais e noventa e um centavos), para fins da guia de taxa. Ao 

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

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

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

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

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

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

E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do 

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021694-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI VIEIRA DA SILVA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos memória do cálculo, 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial. Cuiabá, 23 de 

janeiro de 2020. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021639-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISSY LEAO GIACOMETTI OAB - MT15596-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (IMPUGNADO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(IMPUGNADO)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 

(IMPUGNADO)

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (IMPUGNADO)

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (IMPUGNADO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos memória do cálculo, 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial. Cuiabá, 23 de 

janeiro de 2020. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028261-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENCA INSTITUCIONAL GEAP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA OAB - DF45861 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAC PARTICIPACAO E AGROPECUARIA S/A - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO(A))

BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA OAB - SP248704 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADEMIR FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

nos presentes autos sobre a petição de id 26954573 no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor 

Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1034503-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINO FRANCISCO DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT13094-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a recuperanda e o(a) 

administrador(a) judicial para se pronunciarem no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004512-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONISIA N N BARROSO (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

nos presentes autos sobre as petições de id 14126081, 19191623 e 

19408281 no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1036922-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL ACQUA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZELCY LUIZ DALL ACQUA OAB - MT2718-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 
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CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar 

nos presentes autos sobre a petição de id 22590246 no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor 

Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1043883-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAO PAULO FORTUNATO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

nos presentes autos sobre as alegações da requerida e parecer do 

administrador judicial, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 23 de janeiro de 

2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019590-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS OAB - MT21437-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos memória do cálculo, bem 

assim certidão de crédito, atualizadas até a data do pedido de 

recuperação judicial. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Cesar Adriane 

Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1056634-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO INACIO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 23 

de janeiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara 

Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1029359 Nr: 36507-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SABINO DA SILVA - EPP, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, ITAU UNIBANCO S/A, ROTA OESTE 

VEICULOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA, BANCO VOLKSWAGEN S/A, BANCO VOLVO (BRASIL) 

S/A, BANCO BRADESCO S/A, AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA 

LTDA., RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, ADRIANO CARELLO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - OAB:OAB/PR 39.274, 

CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - OAB:OAB/MT 16.501-B, EDUARDO 

HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, EMERSON CHAVES DE 

OLIVEIRA - OAB:12291/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, FABIOLA MESQUITA - OAB:23926-A, LEANDRO 

GARCIA - OAB:OAB/SP 210.137, LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - 

OAB:25276, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, Ronan Pagnani Trujillo - 

OAB:313182, VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - 

OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto, passo a fazer as seguintes deliberações:1) INTIME-SE 

A RECUPERANDA PESSOALMENTE, na pessoa de seu sócio, no endereço 

constante do “requerimento de empresário” de fl. 44 (volume 01) para, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, esclarecer os fatos trazidos aos autos pelo 

Administrador Judicial às fls. 2209/2210 (vol. 11), sob pena de decretação 

de falência.1.1) Com a manifestação da recuperanda, ouça-se o 

Administrador Judicial, no prazo de 10 (dez) dias úteis.2) Sem prejuízo da 

determinação supra, deverá a SECRETARIA DO JUÍZO providenciar a 

juntada de algumas folhas que estão soltas e que podem ser extraviadas, 

mediante certidão nos autos.3) Determino que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO 

cadastre junto ao sistema Apolo os advogados dos credores BANCO 

MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A, BANCO VOLVO DO BRASIL S/A, 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (fls. 2065, 2068, 2137).4) Finalmente, 

deverá o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO certificar se os itens “II” e “III” da 

decisão de fl. 1932 (vol. 10) foram cumpridos, procedendo ao imediato 

cumprimento, em caso negativo.Expeça-se o necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 848080 Nr: 51501-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FASHION TUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME, 

TRANSPORTADORA EXPRESSO JUARA LTDA, EXECUTIVA NORTH 

TRANSPORTES LTDA - ME, VALDIR RUELIS, ADRIANE TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA -ME, VIANORTH VIAGENS E TURISMO LTDA -ME, 

EXECUTIVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TRANSCAPITAL 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, EXPRESSO NORTE TRANSPORTES 

LTDA ME, QUARTZONORTH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSA 

LTDA -ME, AVM VIAGENS E TURISMO LTDA ME, BOA VIAGEM 
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TRANSPORTES E TURISMO LTDA -ME, MAV INDUSTRIA 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA -ME, ROSARIO TUR VIAGENS 

E TURISMO LTDA -ME, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, TRANSRUELIS 

TRANSPORTES LTDA-ME, AMÉRICA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT, JOÃO 

PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280/MT, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.I - (...) Pois bem, considerando que os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos pela recuperanda às fls. 3638/3644 (vol. 19, 

visam obter efeitos infringentes a medida em que as devedoras buscam 

modificar a decisão de fls. 3576/3584 (vol. 18, que anulou a Assembleia 

Geral de Credores e o Plano de Recuperação Judicial, e que a matéria 

deduzida nos embargos é de interesse da coletividade de credores, 

INTIMEM-SE OS CREDORES, para manifestação, no prazo comum de 05 

(cinco) dias úteis.Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me 

os autos IMEDIATAMENTE conclusos para cumprimento do v. acórdão 

juntado às fls. 5064/5071.II – Em decisão de fl. 5157 (volume 26), este 

Juízo determinou que fossem adotadas pelo Sr. Gestor Judiciário as 

providências necessárias para atendimento do Malote Digital (cód. de 

rastreabilidade 81120194339955), oriundo da Vara Especializada de 

Direito Bancário de Várzea Grande-MT (fls. 5072/5080).Reputo oportuna a 

sugestão do administrador judicial de fls. 5165/5167 (volume 26), para que 

o expediente em questão seja instruído com cópia de sua manifestação, 

haja vista que ali constam informações processuais.Assim, CUMPRA-SE O 

ITEM “II” DA DECISÃO DE FL. 5157, instruindo a resposta com cópia da 

petição de fls. 5165/5167, bem como dos documentos que acompanham a 

referida manifestação.III – Determino que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO 

encaminhe ao Douto Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sinop (MT), os 

documentos solicitados no malote digital juntado às fls. 4802/4804 – vol. 25 

(código de rastreabilidade n.º 523201813035700.IV – Finalmente determino 

que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO cadastre os advogados dos credores que 

peticionaram nos autos que estiverem regulares com a procuração e atos 

constitutivos, a exemplo das manifeatações de fls. 4729 (vol. 2), 4940 

(vol. 25) e 5059 (vol. 26).Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1161753 Nr: 36665-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR LTDA - 

ME, G. V. FILHO EIRELI - ME, ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD, BANCO BRADESCO S/A, REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA, FABIOLA BRITO DE FREITAS, ARLETE BORGES DE 

CAMPOS, PAULO CESAR SOARES CAMPOS, REGIONAL FOMENTO 

MERCANTIL LTDA, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME, 

ESPÓLIO DE REINALDO BACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA - 

OAB:12908/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A, 

LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:OAB/MT 6.660, LUIZ CARLOS 

RIBEIRO NEGRÃO - OAB:4632/MT, MARCO AURELIO MESTRE 

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

OAB:15401/MT, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, PASCOAL SANTULLO 

NETO - OAB:OAB/MT 12887, PATRICK ALVES DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 7993-B, THIAGO SILVA VIEIRA - OAB:18.976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2) Determino que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO desentranhe o PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO formulado pela AMBEV S/A às fls. 4345/4348 (volume 22), e 

os documentos que o acompanham (fls. 4349/4375), entregando-os ao 

advogado subscritor do pedido, mediante certidão nos autos, a fim de que 

o mesmo providencie sua distribuição em apartado, devendo a requerente 

instruir o incidente com procuração outorgando poderes ao advogado que 

assina o requerimento, bem como com seus atos constitutivos.2.1) 

Distribuído o incidente, intimem-se a falida, os credores e o administrador 

judicial para que, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias úteis, manifestem 

sobre o pedido, valendo como contestação a manifestação contrária à 

restituição (Lei n.º 11.101/2005 – art. 87, § 1º).3) Determino que a 

SECRETARIA DO JUÍZO anote nos cadastros do processo, o novo 

endereço do administrador judicial, conforme informado à fl. 4119 (vol. 21), 

bem como cadastre os advogados de todos os credores que peticionarem 

nos autos requerendo habilitação e que estejam devidamente 

representados.4) Determino que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO informe o 

Município de Cuiabá (fls. 4104-A/4118) e o Estado de Mato Grosso (fls. 

4138/4196), que as habilitações de crédito deverão ser requeridas por 

intermédio de autos em apartados aos da falência/recuperação judicial, 

instruídos com os documentos previstos pelo art. 9º, da Lei n.º 

11.101/2005, ficando desde já autorizado o desentranhamento das 

Certidões de Dívida Ativa encaminhadas a este Juízo, certificando-se nos 

autos.5) INTIME-SE O ADMINISTRADOR JUDICIAL para ciência sobre as 

respostas dos ofícios expedidos em cumprimento à decisão que decretou 

a falência, a exemplo da resposta de fls. 4126/4129.5) Ciência da 

publicação do Edital contendo a decisão que decretou a falência e a 

relação de credores (fls. 4130/4137), no Diário Oficial n.º 27.627 e no 

Jornal “A Gazeta”, ambos no dia 07/11/2019Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 391759 Nr: 27142-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA DO SOL) 

LTDA, SENA PNEUS COMÉRCIO E RECAPAGENS LTDA, PETROBRÁS 

DISTRIBUIDORA S/A, ROSENIL GOMES DA SILVA, MARCOS RELVAS, 

MARIA APARECIDA DE ARAUJO, ANTONIO ELOIR CONSTANTE 

BARBOSA, ANDERSON FABIANO GONÇALVES, ANTONIO BATISTA DOS 

SANTOS, ADILSON BARBOSA DE OLIVEIRA, ADILSON GONÇALVES, 

AGNO CESAR ALVES NOGUEIRA, AGUINALDO COSTA DA SILVA], 

ARMANDO BOM DESPACHO DA CONCEIÇÃO, EDSON DIAS DE SOUZA, 

CLEOMAR RAIMUNDO CONCEIÇÃO, DEUSDETE ALVES DE ALMEIDA, 

DIOGO QUEIROZ DE AMORIM, BENEDITO TEIXEIRA DE ARRUDA, ATAIDE 

NUNES PINTO, CELSO DE SOUZA, BALTAZAR PEREIRA DE MATOS, 

CAMILO MARTINES, CIRO DA SILVA DE LARA, CLEIDE MARIA DA 

CONCEIÇÃO GOUVEIA, DIJALMA FERREIRA DOS SANTOS, EDILSON DE 

SOUZA CARDOSO, EDSON FARIAS PEREIRA, EDSON SEIXAS PEREIRA, 

EDVAL LUIZ PEREIRA DE SOUZA, GERALDO CHAVES FILHO, GERSON 

SOARES DA SILVA, FRANCISCO LEITE DA SILVA, JOAO BATISTA MOTA, 

JOSÉ NOGUEIRA, ANTONIO DIAS DA COSTA, FLORENTINO BATISTA 

SANTANA JUNIOR, ESPÍRITO SANTO MANOEL LEITE, FRANCISCO 

APARECIDO MUNIZ AGUIAR, FRANCISCO PAULO DE LIMA, ITAMAR 

BARROS GOUVEIA, JOÃO BOSCO RODRIGUES DE SALES, JOÃO 

CLAÚDIO PERALTA, JOÃO ETERNO SOUZA, JOAQUIM GOMES DOS 

SANTOS, JOEL ESPEDITO DOMINGOS, JOILSON SIMÃO DE OLIVEIRA, 

JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, JOSÉ PEREIRA MACIEL, JOSÉ 

SOARES DA SILVA, MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI, 

INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, OI S/A, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA, ELETROCONSTRO ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO, JS 

Distribuidora de peças S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131436/RJ, ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO CURVO - 

OAB:14511/MT, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:14.099/MT, 

ANTONIO DIAS DA COSTA - OAB:23.967/O, CAROLINA BARBOSA 

COSTA - OAB:8686/MT, CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - 

OAB:20148/O, DOUGLAS MARTINHO ARRAES VILELA - OAB:31797, 

ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86.235-RJ, GUARACY CARLOS DE 

SOUZA - OAB:3287-MT, JACKSON F. COLETA COUTINHO - 

OAB:9172-B, JOSÉ EDUARDO P. GONÇALVES - OAB:12.009, 

LAUDELINA FERREIRA TORRES - OAB:12.316-MT, LÍVIA MARIA 

MACHADO FRANÇA QUEIROZ - OAB:14.472/MT, LIZY EMANOELLE DE 

AZEVEDO - OAB:OAB/MT 15.773, LUCIANA ZAMPRONI BRANCA - 

OAB:5191-B, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 
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MAGALY DA SILVA MIRANDA - OAB:52.198/RJ, MARIANA PIMENTEL 

PERES - OAB:178.341, MARIANA RAMIREZ FORTUNA - 

OAB:134.546/RJ, MURILO ESPINDOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:12347, 

Natalino José de Toledo - OAB:, PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL - 

OAB:156.485, RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - OAB:21.310/MT, 

RENATA MARINHO MACEDO - OAB:104.613/RJ, RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT, THAYS LAURA MARTINS DA SILVA - OAB:, VALDIR 

FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT, VALDIR FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:4862-A, WLAMIR ASSAD DE LIMA JÚNIOR - 

OAB:7.533/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 I – Em decisão proferida às fls. 4881/4882 (item “a”), este Juízo 

determinou a expedição de EDITAL contendo a íntegra da decisão que 

decretou a falência da AUTO VIAÇÃO PRINCESA DO SOL LTDA, além da 

relação de credores apresentada pelo último administrador judicial (fls. 

4611/4616).

Pois bem, ante as alegações do Administrador Judicial de que o valor 

liberado de R$ 1.976,45 para fins de publicação do referido Edital sofreu 

descontos bancários, passando para R$ 1.957,40, e que este não será 

suficiente para cumprimento da ordem judicial, a medida em que o 

orçamento inicialmente apresentado baseou-se apenas na parte 

dispositiva da sentença de quebra, havendo necessidade de que a 

referida decisão seja publicada na íntegra, conforme orçamento de fl. 

5286 (R$ 2.300,00), DEFIRO o pedido de fls. 5284/5285.

 Para tanto, EXPEÇA-SE ALVARÁ JUDICIAL da quantia de R$ 342,60.

II – Considerando que na decisão de fls. 5254/5255 (volume 26), foi 

determinada a expedição de alvará judicial para remuneração do 

Administrador Judicial referente aos meses de janeiro a junho/2019, e ante 

a regularidade dos serviços prestados, o pedido de fl. 5288, deve ser 

acolhido.

Considerando que desde o protocolo do pedido de fl. 5288, datado de 

13/11/2019, venceu mais um mês, reputo oportuna a inclusão no alvará da 

quantia referente ao mês de dezembro/2019.

Para tanto, EXPEÇA-SE ALVARÁ JUDICIAL da quantia de R$ 24.000,00, 

que terá a finalidade de remunerar o Administrador Judicial pelos serviços 

prestados de julho a dezembro de 2019 (R$ 4.000,00 X 6 meses).

Consigno que deverão ser expedidos dois alvarás judiciais em 

cumprimento à presente decisão, que deverão constar a finalidade de 

cada um e a menção à folha da presente decisão, sendo um no valor de 

R$ 342,60, observando os dados bancários indicados às fls. 5284/5285, e 

outro no valor de R$ 24.000,00 na conta do Administrador Judicial.

 III – Determino que o Sr. Gestor Judiciário cadastre junto ao sistema Apolo, 

o credor de fl. 5289, que atua em causa própria.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 72797 Nr: 1718-39.1994.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: CASA FACHADA LTDA, VAGEL COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA, JUCILENE APARECIDA DA SILVA E 

COELHO DE SOUSA, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, BROMBERG GONCALVES DE RESENDE - 

OAB:4361/MT, Cristiane Lourdes Ribeira - OAB:136.173, JOYCE DE 

OLIVEIRA SILVA CAMPOS - OAB:12.923-MT, THEREZINHA DE JESUS 

DA COSTA WINKLER - OAB:25730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto, passo a fazer as seguintes deliberações:1) EXPEÇA-SE 

ALVARÁ JUDICIAL em favor de JOÃO BATISTA FERREIRA COSTA, na 

quantia de R$ 13.916,65. O alvará deverá ser expedido mediante 

transferência para a conta corrente do requerente a ser por este indicada 

nos autos, no prazo de 05 dias úteis.2) Encaminhem-se os autos ao MP . 

Dê ciência ao parquet do pedido de reembolso formulado pela Síndica às 

fls. 1774/1776 .3) DEFIRO o pedido de contratação de expert para 

proceder os trabalhos de avaliação dos imóveis descritos à fl. 1720 

(volume 08), devendo a Síndica apresentar 03 (três) propostas de 

honorários para a consecução dos trabalhos a serem desenvolvidos pelo 

profissional técnico, que deverão ser submetidas ao parecer do Ministério 

Público, tão logo sejam apresentadas nos autos, e posterior homologação 

por este Juízo.3.1) EXPEÇA-SE OFÍCIO ao RGI competente a fim de que 

seja averbada às margens das matrículas dos imóveis descritos à fl. 1720, 

a informação de que os referidos bens foram arrecadados pela massa 

falida da VAGEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. 4) 

EXPEÇA-SE ALVARÁ JUDICIAL no valor de R$ 31.500,00, para fins de 

pagamento dos honorários da Síndica referente aos meses de abril a 

dezembro de 2019 (R$ 3.500,00 X 9 meses), observando os dados 

bancários indicados à fl. 1776.5) Para fins de análise do pedido de fls. 

1774/1776 (volume 08), INTIME-SE A SÍNDICA para, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, juntar os comprovantes dos gastos discriminados à fl. 1775. 

Com a manifestação, conclusos para análise do pedido.6) Encaminhem-se 

os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para parecer sobre o pedido de 

renovação do contrato de comodato formulado pela Síndica às fls. 

1767/1769 (volume 08). Após, conclusos.7) HOMOLOGO para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos o contrato de locação firmado às fls. 

1789/1795, ). Ciência ao Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1270402 Nr: 27782-80.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH MARIA MOREIRA, ALINE BARINI NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA 

PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA

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

OAB:9229/MT, THATIANA RABELO MESQUITA THEODORO - 

OAB:15.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLÓVIS SGUAREZZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14.485/MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, HAIANA 

KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:18024/O, SEBASTIAO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT, VITTOR ARTHUR 

GALDINO - OAB:13.955/MT

 Tendo em vista a petição da recuperanda (fls. 44/46) e do administrador 

judicial (fls. 50/53), impulsionando o feito, intimo a parte autora para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1347617 Nr: 19279-36.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT GUINDASTES E GUINCHOS LTDA-ME, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

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

OAB:684-COREC, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A, VINICIUS 

BIGNARDI - OAB:MT 12.901

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

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - 

OAB:6.347/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT, 

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

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Procedo à intimação da parte requerida para se manifestar nos presentes 

autos no prazo de 05(cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1352610 Nr: 19994-78.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ TERCIO MONTEIRO DA SILVA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MONTEIRO DA SILVA 

MOREIRA - OAB:OAB/MT 6740, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

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

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

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

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

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1370728 Nr: 2147-29.2019.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA 

E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS GLOBAL S/A, 

GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., ADVANCED 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - 

OAB:6.347/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

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

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Visto.

Requer o banco impugnado às fls. 1266/1267 (vol. 07), a restituição do 

prazo para manifestação no presente INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO 

CRÉDITO, ao argumento de que até a data do protocolo de sua petição 

(06/11/2019), o processo encontrava-se em carga com o Administrador 

Judicial, e por esta razão “não teve oportunidade de nem sequer analisar a 

petição que ensejou” a decisão de fl. 1264.

Pois bem, em consulta ao sistema Apolo, verifico que o expediente 

referente à decisão de fl. 1264 foi publicado no DJE n.º 10609, do dia 

31/10/2019, e que na mesma data da publicação o Administrador Judicial 

retirou os autos em carga, só vindo a devolvê-lo em 13/11/2019, e o 

pedido de devolução de restituição do prazo protocolizado antes mesmo 

da devolução (06/11/2019).

Desse modo, tenho que a situação acima retratada deve ser considerada 

como justa causa a autorizar a devolução do prazo ao impugnado, 

conforme disposto no § 1.º, do art. 223, do Código de Processo Civil/2015.

Posto isso, DEFIRO o pedido de fls. 1266/1267 (volume 07), e devolvo ao 

banco impugnado o prazo fixado na decisão de fl. 1264, a contar da 

intimação da presente decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1384700 Nr: 5226-16.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA SUPERMERCADO MODELO 

LTDA

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

SILVA - OAB:6.565-MT, POLIANA ZUMERLE FURTADO - 

OAB:11196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

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

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1384701 Nr: 5227-98.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA COSTA E SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA SUPERMERCADO MODELO 

LTDA

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

SILVA - OAB:6.565-MT, POLIANA ZUMERLE FURTADO - 

OAB:11196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

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

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1388808 Nr: 6236-95.2019.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENIL ANTUNES COSTA, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS CONSTRUÇÃO TELECOM E INFORMATICA 

LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA - 

OAB:18887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Procedo à intimação da parte requerida para se manifestar nos presentes 

autos no prazo de 05(cinco) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1399256 Nr: 8844-66.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLEY AMORIM BRITO, CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAÚJO 

JÚNIOR - OAB:4109, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Procedo à intimação da parte requerida para se manifestar nos presentes 

autos no prazo de 05(cinco) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825957 Nr: 31920-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVFEC, UANDERLY BENEDITO DA COSTA, PEDRO 

MARTINS VERÃO, SOLANGE MARIA DA COSTA CUNHA, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

PEDRO MARTINS VERAO - OAB:4839-A MT, SOLANGE MARIA DA 

COSTA CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Procedo à intimação da parte requerida para se manifestar nos presentes 

autos no prazo de 05(cinco) dias
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1258884 Nr: 24007-57.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R & M MAV COMERCIO E TRANSPORTES 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT, GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - OAB:18521/O, 

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pelo impugnante, ora 

embargante, são tempestivos, ato contínuo, intimo o embargado, para 

querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1020702-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE 

PESSOAL LTDA - EPP (AUTOR(A))

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO BATISTA CARNEIRO OAB - GO8707 (ADVOGADO(A))

DIEGO MARTIGNONI OAB - RS65244 (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS24325 (ADVOGADO(A))

DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS OAB - MT26144/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDMILSON APARECIDO GONCALVES DE JESUS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

DIVINO BENICIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

CREDICOMERCIO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257-O (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

EUCLIDES MIRANDA DOS ANJOS OAB - MT25517/O (ADVOGADO(A))

ALDO FERNANDO DE ALMEIDA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

KARINA LAISA DA SILVA DOMINGUES OAB - MT15633/O 

(ADVOGADO(A))

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

ANGELINO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

C.C.L.A.A. OURO VERDE MT - SICREDI OURO VERDE MT (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GUILHERME MIGUEL GANTUS OAB - SP153970 (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE MARTINS BARROTT FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIA NEVES NOU DE BRITO OAB - BA17065 (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS24325 (ADVOGADO(A))

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924/O-O (ADVOGADO(A))

LUCAS CALDEIRA GONCALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA OAB - MT19820-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE SALGADO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

OI S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS DA SILVA TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

ROTA OESTE VEICULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

JP BALABAN & ADVOGADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

ILDA LOURENCO DA SILVA OAB - MS21692 (ADVOGADO(A))

CARLOS OLIVEIRA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997-O (ADVOGADO(A))

CARLA HELENA GRINGS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANTÔNIO LUIZ SANTA RITA (TERCEIRO INTERESSADO)

VIVIANE VALADARES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO PAULO ARGES BALABAN OAB - PR70538 (ADVOGADO(A))

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

RAFHAEL PIMENTEL DANIEL OAB - PR42694 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Dos Embargos de Declaração opostos pela União (ID. 20367975) I – 

A União (Fazenda Nacional) opôs Embargos de Declaração em face da 

decisão que que deferiu o processamento da Recuperação Judicial e 

dispensou apresentação das certidões de regularidade fiscal, alegando 

omissão e contradição ao argumento de que não houve pronunciamento 

expresso no que concerne à questão da dispensa da apresentação de 

certidões de regularidade fiscal e a negativa de vigência aos arts. 57 e 58 

da Lei nº 11.101/2005 e ao art. 191-A do CTN. Assim, requer o provimento 

dos Embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, de forma a 

determinar que a concessão da recuperação judicial só ocorra após a 

apresentação da prova de quitação de todos os tributos, prevista no art. 

191-A do Código Tributário Nacional (ID. 20367975). A recuperanda 

pugnou pela rejeição dos Embargos de Declaração (ID. 27466727). 

Conheço dos Embargos De Declaração, tendo em vista subsistir os 

requisitos legais para a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 

1.023). É certo que os embargos de declaração constituem-se em meio 

apropriado para suprir eventuais falhas, de modo a esclarecer 

obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões verificadas na 

decisão embargada (CPC/2015 – art. 1.022) e, quanto aos alegados 

pontos omissos e contraditórios da r. decisão embargada, verifico, desde 

já, que não merece acolhimento. Isso porque, analisando as matérias 

alegadas nos Embargos, constato que inexistem na decisão embargada 

quaisquer pontos omissos ou contraditórios que justifiquem a utilização 

dos presentes embargos. Nota-se, no caso em análise, o nítido propósito 

dos embargantes de rediscutir a matéria, o que é vedado em sede de 

Embargos de Declaração, devendo o mesmo valer-se das vias adequadas 

para atingir seu desiderato, porquanto as questões alegadas dependem 

de análise de provas documentais, o que é incabível neste recurso. Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – 

DESNECESSIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Os 

embargos de declaração não têm a finalidade de restaurar a discussão da 

matéria decidida com o propósito de ajustar o decisum ao entendimento 

sustentado pela Embargante. A essência desse procedimento recursal é a 

correção de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se 

prestando à nova análise do acerto ou justiça deste, mesmo que a 

pretexto de prequestionamento. Na hipótese, a Embargante não discutira a 

ocorrência de nenhum dos pontos capazes de configurar a oposição de 

embargos. A simples interposição dos embargos de declaração já é 

suficiente para prequestionar a matéria. Recurso manifestamente 
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protelatório e, de consequência, é devida a aplicação da multa do art. 

1.026, § 2º, do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da 

causa. (ED 106347/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018) Logo, não há quaisquer pontos omissos ou contraditórios que 

imponham o acolhimento dos presentes Embargos De Declaração. Dos 

Embargos de Declaração opostos pela FUFMT (ID. 27685318) II – A 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso interpôs Embargos De 

Declaração em face da decisão proferida no ID. 26634854, uma vez que 

houve omissão quanto aos seguintes questionamentos: “A Decisão 

Judicial proferida estende-se também ao disposto no Decreto nº 

9.507/2018? Ou seja, a FUFMT poderá reter valores devido à contratada 

em razão da possível não comprovação do cumprimento das Obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e para como FGTS, depósitos de salários, 

pagamento da Guia do INSS e do FGTS do mês? A Decisão é apenas para 

a certidão negativa ou inclui a efetiva quitação do tributo no mês?”. 

Considerando que os embargos de declaração visam obter efeitos 

infringentes, intime-se a recuperanda e o administrador judicial para 

manifestação, no prazo sucessivo de 05 dias úteis. Da Assembleia Geral 

de Credores (ID. 27490512) III – Aportou aos autos petição da 

Administradora Judicial em que requer a fixação da data da Assembleia 

Geral de Credores para o dia 17/03/2020, iniciando às 09:00hs e a 

intimação da recuperanda para informar o local e assumir os encargos do 

ato ou justificar pela impossibilidade. Assim, havendo objeções (ID. 

23754469, ID 23097805, ID. 23033489, ID. 22796124) ao plano 

apresentado, a recuperanda deve ser intimada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, informar o local para a realização da Assembleia Geral de 

Credores, para deliberação sobre o plano de recuperação judicial. Do 

Pedido Formulado por Rota Oeste Veículos Ltda. (ID. 24365513) IV – 

Requer a empresa Rota Oeste Veículos Ltda. autorização para utilizar o 

crédito da recuperanda retido, para pagamento dos acordos celebrados 

com os empregados na Justiça do Trabalho, os quais já ingressaram e os 

que ainda irão ingressar com ações trabalhistas, ao argumento de que a 

recuperanda tem se manifestado contrária à celebração dos acordos, 

arguindo que os créditos dos trabalhadores devem ser inscritos na 

recuperação judicial, o que tem gerado resistência de alguns magistrados 

da Justiça do Trabalho em homologar os acordos propostos pela Rota 

Oeste Veículos. Em análise ao pedido formulado, verifico que o 

Administrador Judicial deve ser ouvido, oportunidade em que deverá 

informar a data da constituição dos créditos dos trabalhadores objeto das 

ações interpostas e objeto dos eventuais acordos, se antes ou depois do 

pedido de Recuperação Judicial. Do Dispositivo Isto posto, passo a fazer 

as seguintes deliberações: V – Nego provimento aos Embargos de 

Declaração opostos pela União (ID. 20367975) , mantendo em seu inteiro 

teor a decisão tal como proferida nos autos. VI - Intimem-se a recuperanda 

e o Administrador Judicial para manifestarem sobre os Embargos de 

Declaração opostos pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 

(ID. 27685318), no prazo sucessivo de 5 dias úteis. VII – Intime-se a 

recuperanda para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, informar o local para a 

realização da Assembleia Geral de Credores, a ser realizada no dia 

17/03/2020, às 9hs. VIII - Intimem-se o Administrador Judicial para 

manifestarem sobre o pedido formulado pela empresa Rota Oeste Veículos 

Ltda. (ID. 24365513), no prazo de 5 dias úteis. IX - Determino, por fim, a 

intimação dos subscritos dos pedidos de “Impugnação à Relação de 

Credores” e “Habilitação de Crédito”, juntados equivocadamente nestes 

autos (ID. 24984031 e ID. 24611245, ID. 27926395, ID. 27804462) para que 

procedam a devida distribuição. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1017470-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MAURO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES DE SOUSA (REU)

JOSÉ DA ÀGUA - JOSÉ CARLOS DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT5721-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELIANE FERREIRA DE AZEVEDO (TESTEMUNHA)

LUCIO DE MORAES (TESTEMUNHA)

DULCELEI LEMS DE FRANÇA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos etc. Cumpra-se a decisão 

proferida no id. 26190873, em sua integralidade. INDEFIRO o pedido de 

demolição das benfeitorias (id.27927491), ficando o réu autorizado a 

retirar todos os seus pertences no prazo consignado. Com relação aos 

pedidos de ordem de arrombamento e auxílio de força policial, estes já 

foram determinados na decisão supramencionada, caso seja necessário 

para o cumprimento da desocupação forçada. Consigne-se no mandado 

que o Oficial de Justiça deverá certificar o que for encontrado de 

benfeitoria no local, conforme requerido no id.27973120. Intimem-se as 

partes. Intime-se a Defensoria Pública. Expeça-se o necessário. Às 

urgentes providências. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1008954-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

RAMONA SILVEIRA FERREIRA ROBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DIAS DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - MT13031-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do item 1 da Ordem de Serviço nº 

001/2018 deste Juízo, INTIMO A PARTE REQUERIDA/EMBARGADA para se 

manifestar quanto aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do art. 

1.023 CPC. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010583-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (EXEQUENTE)

3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO, CONSTRUCAO E 

EQUIPAMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

LABOR CONSULTORIA E FOMENTO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE GASPARELO OAB - MT2693-O (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445-O 

(ADVOGADO(A))

JEFERSON NAGY DA SILVA NANTES OAB - SP168415 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE SINIGALIA OAB - SP411502 (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, tendo em vista a diligencia negativa, INTIMO 

A PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR NO PRAZO DE CINCO DIAS, de 

maneira que, solucionada a pendencia, novas diligencias poderão ser 

promovidas diretamente pelo Gestor Judiciário independentemente de novo 

impulso Judicial, desde que não demande alteração de pauta de audiencia 

(Arts. 1.035, 1214, 1217 e 1232, CNGC). Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009421-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOLDFARB 22 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO CAMPOS DOS SANTOS OAB - SP343619 (ADVOGADO(A))

LIVIA HELENA MONTERA VERRASTRO OAB - SP276904 

(ADVOGADO(A))

ISADORA MARIA DE SOUSA FEITOSA OAB - SP372929 (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

SOLANO DE CAMARGO OAB - SP149754-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Invasor (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos etc., Tendo em conta os 

embargos de declaração opostos no id. 23359818, ouça-se o 

representante do Ministério Público (art. 178, III, CPC). Após, conclusos. 

Às providências. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729465 Nr: 25473-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERVAL DIAS DE MORAIS, CRISTINA DEGANI MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI TRAÇADO, JOSÉ DALBERTO GOMES 

DA SILVA, VALDEMIR DE CARVALHO, AILTON CARVALHO DA COSTA, 

BALTAZAR CANDIDO, EGINALDO MOREIRA DA SILVA, ENAILSON DA 

SILVA SOUZA, MARIA MARTA DOS SANTOS, OUTROS NÃO 

IDENTIFICADOS, MARCOS MADEIRA DE SOUZA, ADÃO LIMA CASTRO, 

VAIR LAUROS, RENILDA WELMAM LAUROS, ELIAS DE DEUS COTRIM, 

ODENIL GOMES DA SILVA, MARIA DOMINGOS RIBEIRO VIEIRA, TANIA 

CRISTINA DA SILVA, MARIA APARECIDA DE DEUS COTRIM, FLAVIO LIMA 

DA COSTA, RICARDO SIZANOSKI SEDORKO, ANA CELIA LIMA CASTRO, 

CRISTINA RIBEIRO WENDER, EDVALDO DE DEUS COTRIM, DANIEL BIF, 

GILBERTO CORREIA, RUTH SOUZA ALMEIDA, KARLA CRISTINA 

VALENTIM PEIXOTO, JOÃO CESAR BATISTA DA SILVA, JAIRO DA SILVA, 

JOSÉ FERREIRA DA SILVA, DEVALMIR ANTONIO, ERIONALDO SANTANA, 

Réus Inominados Citados por Edital, JOSÉ VIANA GONÇALVES, JOSE 

DOUBERTO GOMES, JEANE DE OLIVEIRA, MARTA FERREIRA DE 

OLIVEIRA, VALDEMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA, MARINA VALENTIM, 

CARLA CRISTINA VALENTIM PEIXOTO, NAILSON LIMA DA SILVA, 

ROSILDA ARMINI DA SILVA, MARIA APARECIDA CUSTÓDIO DE SOUZA, 

NADIR BONIM DOS SANTOS, MARIA HENRIQUE NASCIMENTO, LAÉRCIO 

GRUBERT, MARCIO DOS SANTOS, SIMONE RIBEIRO VIEIRA, POLYANE DO 

NASCIMENTO ROSA, ROSICLEIDE DOS SANTOS, ROGÉRIO DOS SANTOS, 

ROSIMARIA DA SILVA, EDVALDO ARAUJO MACHADO, ROSILENE 

GOMES PINTO MACHADO, PAULO DA COSTA, SIDNEY APARECIDO 

SILVA QUEIROZ, CLEONE RODRIGUES PEREIRA, SANDRA TERNEIRO 

SILVA RODRIGUES, RUTE SOUZA ALMEIDA, ELIANDRO FRASSETO 

MARQUES, MESSIAS HONORIO BRASILEIRO, ISMELINDA FLORINDA DE 

SOUZA HONÓRIO, JAIR DE SOUZA FERRAZ, ELIEL FERREIRA DE 

OLIVEIRA, ÉDERSON MARCOS DA SILVA, FABIO JUNIOR NUNES 

FERREIRA, EDUARDO DOS SANTOS, ELBSON SANTOS CARVALHO, 

ERNANI FRANCISCO DE OLIVEIRA, LUCIANA AMADO DE OLIVEIRA, 

EDIVANIA FALCÃO DE SOUZA, CESAR DOUGLAS VIEIRA GONÇALO, 

CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, LINDIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, 

CLODOALDO LOPES COELHO, ELISANGELA GONÇALVES COELHO, 

SENAILDO FALCÃO DE SOUZA, ANDREIA EVANGELINA DE FREITAS 

SOUZA, ADENILSON LUIZ DALFIOR, ADALBERTO DA CONCEIÇÃO DA 

SILVA, ALMI DE OLIVEIRA, LINDOMAR BREDEL, ALINE MUTZ LUCAS 

BREDEL, BELMAIR ANTONIOLO, LEIA DA SILVA GUIMARÃES, EDINELSON 

CARLOS DA SILVA, DAMARIS MARTINS, EDMILSON JOSÉ DA SILVA, 

ADILSON CORREIA, ISAIAS NOIBAU, JOVELINA MUTZ NOIBAU, GILSON 

MOIA DA SILVA, GELSON GUILHERME, CINTIA RAFAELA DA SILVA 

DUTRA, ELIESIO HENRIQUE DO NASCIMENTO, SIRLENE RODRIGUES 

VIEIRA, EDIVALDO VALERIANO FIGUEIREDO, ALMIRA GOMES DOS 

SANTOS FIGUEIREDO, JUCEMAR DOS SANTOS ALMEIDA, CLEIMONE DE 

PAULA ALMEIDA, JOSÉ MARIA ALVES PEGO, LINDOMAR REIS DE ABRIL, 

MICHELI LIMA RIOS, LAUDECIR PINHEIRO DE CAMPOS, MIRIAN SAMPAIO 

RIBEIRO DE CAPOS, LEIR MOREIRA DA SILVA, ROSELI HENRIQUE 

NASCIMENTO, JOAQUIM VIEIRA, JOAO DA CRUZ SOUZA, ODETE DOS 

SANTOS LAUTO, KEYLA FREITAS DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE 

CORREIA, LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA, LUZIA GONÇALVES, 

EDELMARQUES PASSOS DOS SANTOS, MARIA MADALENA MARTINS DE 

CARVALHO, MANOEL GONÇALVES PEREIRA, MARCÍLIO DO 

NASCIMENTO, MARIA DE OLIVEIRA GONZAGA, ILMA MARTINS, 

CLAUDILEI DE PAULA, ALISON LUCAS, SUELLEN DE SOUZA 

VASCONCELOS, BRUNO GUSZLINSKI BARRO, SILVANA MARTINS 

ALVES CORREIA, RUTE DE ALMEIDA SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA, ZENILDO DE JESUS, CIRLENE CAIDA DE PAPA, SANTIAGO 

PEREIRA DA SILVA, CRISTIANA RIBEIRO WENDER, GILSOMAR CAETANO 

RIBEIRO, CLEONICE NOGUEIRA DE SOUZA, VANESSA APARECIDA GREIN, 

VALDIR DE PAULA, JOSIANE GALDINO, WANDERSON DOS SANTOS 

CASSIANO, WESLEY DE SOUZA PEREIRA, JUNIA MACHADO DE SOUZA 

PEREIRA, UILSON RAIMUNDO DA COSTA, ANGELA APARECIDA DE 

PAULA, VALDENIR DE PAULA, ANGELA GIMENES, VALDIRENE DE 

OLIVEIRA SILVA, VALDECI LEANDRO ROCHA, VALDEIR DE PAULA, 

SIMONE RODRIGUES LOPES, LINDINALVA DOS SANTOS MELLO DA 

SILVA, SIVALDO CAIDA PAPA TORRE ARROYO SILVA, LUCINEIDE 

MOREIRA DA SILVA, TANIA APARECIDA DOS SANTOS CAVALCANTE, 

VILMAR RODRIGUES FERNANDES, Pedro Carlos Saran Roque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA HELENA MANFRÉ - 

OAB:277.162, CYNTHIA DEGANI MORAIS DELMINDO - OAB:337.769, 

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928, 

JOSÉ COELHO DA COSTA - OAB:19119/GO, JOSÉ OSÓRIO DIAS DE 

MORAIS FILHO - OAB:192600/SP, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B, 

PATRICIA REZENDE BARBOSA CRACCO - OAB:281.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16.487-A, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - 

OAB:, DILERMANDO JOÃO THIESEN FILHO - OAB:20854/B, 

DILERMANDO JOÃO THIESEN FILHO - OAB:21552-B/SC, EDMAR 

DORADO RODRIGUES - OAB:5081/MT, WELINTON ANDRÉ VAZARIM 

VIGIL - OAB:239.410/SP

 CERTIFICO que, nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2005, e com 

fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, nos termos da Lei 

Estadual 11.419/06, INTIMO a parte Autora de que foi expedida CARTA 

PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para providenciar o 

recolhimento das custas e taxas, bem como, o PRAZO DE 30 (TRINTA) 

DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º e 2º, 

CNGC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402718 Nr: 35209-12.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO, JULIO DE 

FIGUEIREDO FARIA, ELVIRA MARIA PALMA DE ARRUDA COSTA, 

ADEMAR CANDIDO COSTA FILHO, THEMIS DE ALMEIDA PALMA DE 

ARRUDA, ANA TERESA PALMA ARRUDA, LUIZ CARLOS TICIANELLI, 

MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRÔNIO FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:5332 - B, AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - 

OAB:11.652/MT, BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - OAB:230.940/SP, 

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, 

ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - OAB:OAB/MT 7.921, FÁBIO LUIS DE 

MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848/MT, FERNANDO ANTUNES SOUBHIA - 

OAB:272.286/SP, JOÃO MANOEL PASQUAL FERRARI - OAB:14.038, 

JOSÉ LUÍS BLASZAK - OAB:10.778-B, KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT, MÁRCIA REGINA DE AGUIAR MOREIRA - 

OAB:13.606-B/MT, MAURÍCIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS - 

OAB:15.772/PR, PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN - OAB:7.573 OAB/MT, 

RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT, RENATA LUCIANA 

MORAES - OAB:13.096-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIODORO RIBEIRO FILHO - 

OAB:4785/MT, SAMARA VIÉGAS DE MORAES - OAB:9048/MT, 

WINSTON LUCENA RAMALHO - OAB:7435/PB

 CERTIFICO E DOU FÉ de que a(s) Parte Requerida, apesar de intimada do 

impulsionamento de fls. 767, por meio do Diário da Justiça Eletrônico nº 

10579, disponibilizado no dia 17/09/2019, deixou transcorrer 'in albis' o 

prazo fixado na data de 09/10/2019. Outrossim, a advogada da parte 

requerida fez carga dos autos na data 25.09.2019 e devolveu em 

23.10.2019, sem qualuer manifestação. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 880761 Nr: 17266-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARCELO BASSAN, ELCY LARANJEIRA 

SOARES BASSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS SEM TERRA, ANTONIO 

BENTO, MAURO SIMAUL LUIZ, Réus Inominados Citados por Edital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - 

OAB:, HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - OAB:16.635, JULIANE DE 

ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS - OAB:25248/O, MARCELO 

BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT, TAISSA MAFESSONI - 

OAB:18.436/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos etc.

Analisando os autos é manifesto no presente feito que perante a Justiça 

Federal da Subseção Judiciária de Sinop tramita a ação reivindicatória em 

que é parte requerente a União em face do Espólio de Marcelo Bassan, 

sendo este representado por Elcy Laranjeira Soares Bassan.

 Isto posto, é irrefutável a possibilidade de interesse jurídico por parte da 

União na presente ação. Nesse contexto, o represente do MPE opina que 

tal questão seja avaliada pela Justiça Federal, conforme disposto na 

súmula 150 do STJ, in verbis:

“COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTENCIA DE 

INTERESSE JURIDICO QUE JUSTIFIQUE A PRESENÇA, NO PROCESSO, DA 

UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PUBLICAS.”

Ademais, para não haver dúvida sobre a quem compete verificar o 

interesse alegado, o art. 109, I da Constituição Federal, é taxativo ao 

dispor que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em 

que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 

interessadas.

Destarte, o exame do interesse manifestado pela autarquia compete à 

Justiça Federal, de modo que este juízo deve apenas determinar a 

remessa do feito para análise, processamento e julgamento, se for o caso. 

Assim, ordeno:

1. Intime-se a parte autora, via DJE.

2. Intime-se a Defensoria Pública.

3. Notifique-se o representante do MPE.

4. Remetam-se os autos à 1° Vara Federal da subseção Judiciária de 

Sinop.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1329573 Nr: 15532-78.2018.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINDINO GUERINO GOMES, RONISMAR 

GOMES DOS SANTOS, WASHINGTON LUIZ DE SOUZA LOPES, ANTONIO 

PARDIM, JOSÉ ROBERTO FROIO, JOAB ALMEIDA DOS SANTOS, JONAS 

VINICIO LIMA, Frente Nacional De luta Campo e Cidade (Acampamento 

Nova Conquista)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - 

OAB:11.987/MT, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENILSON NASSARDEN PAIVA 

JUNIOR - OAB:19.132/MT, MICHEL LAURINI RUTSATZ - 

OAB:14.983/MT, RAFAEL WILIAN BATISTA - OAB:19.793/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Requerente para 

apresentar impugnação a contestação, de fls. 1151/1153, no prazo legal. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1436204 Nr: 22278-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORIVAL RICCI JUNIOR, FABIANE NENEGUELLO RICCI, 

ANTONIO GIRARDI, ANGELA MALFISA RICCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEDROZA, JACIANA DE TAL, 

NILSON ANTONIO, VULGO DEDINHO, KESSY DE TAL, GILENO DE TAL, 

LAIO DE TAL, WANDER DE TAL, JOSE DA SILVA, DINIZETE DE TAL, 

VALDEMIR DE TAL, MARCIO DE TAL, ADRIANO CORREA, NILSON 

ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, HANS DE PAULA MARTINS - OAB:23338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2005, e com 

fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, nos termos da Lei 

Estadual 11.419/06, INTIMO a parte Autora de que foi expedida CARTA 

PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para providenciar o 

recolhimento das custas e taxas, bem como, o PRAZO DE 30 (TRINTA) 

DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º e 2º, 

CNGC). Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1059465-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANTOS BIGNELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA OAB - MT0016887A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Terceiros não Identificados (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos etc. Acolho o parecer 

ministerial de id.27550413; por conseguinte, DETERMINO: 1 – A CITAÇÃO, 

por edital, dos requeridos inominados, bem como de eventuais terceiros 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos, com prazo de 20 

(vinte) dias, atentando-se a secretaria para as formalidades previstas em 

lei, nos termos do art. 232 do Código de Processo Civil 2- Desde já, nomeio 

para a defesa dos réus revéis citados por edital, um dos Defensores 

Públicos do Núcleo Fundiário da Defensoria Pública que atuam perante 

este juízo, que deverá ser intimado, após o decurso do prazo legal do 

edital para apresentar defesa. 3-Decorrido o prazo do edital, certifique-se 

e encaminhe os autos à Defensoria Pública. 4-Apresentada contestação, 

intimem-se a parte autora para, querendo, manifestar-se no prazo legal. 5- 

DETERMINO ainda, o apensamento deste feito aos autos de nº 

1009833-26.2017.8.11.0041, nos termos do artigo 55, §1º, do CPC. 

Intimem-se as partes. Expeça-se o necessário. Ciência ao Ministério 

Público. Às providências. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026586-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CANTARELA CAZELI OAB - MT20403-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO FOREST HILL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

RUI PAULO MARTINS ABRACOS OAB - MT11755-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (LITISCONSORTES)

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT17563-O 

(ADVOGADO(A))

JANINE PAULA GUIMARAES (LITISCONSORTES)

ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA OAB - MT7166-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos etc. Acolho a competência 

declinada no id.26874659, pelo que recebo o feito no estado em que se 

encontra. DETERMINO o apensamento destes, aos autos de nº 
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1026807-70.2019.811.0041, após, conclusos para organização e 

saneamento, uma vez que as partes já especificaram as provas a serem 

produzidas. Às providências. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1007040-49.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO JOAO TOMAS DA CASA BRANCA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DE LIMA SANTOS GOBBO OAB - SP327486 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Movimento dos Sem Terras e Desconhecidos (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos etc. Trata-se de ação de 

interdito proibitório ajuizada pelo Espólio de JOAQUIM JOSÉ DE ANDRADE 

NETO, representado pelo Inventariante GREGÓRIO JOÃO TOMAS DA 

CASA BRANCA DE ANDRADE em desfavor de MOVIMENTO DOS SEM 

TERRAS e PESSOAS INCERTAS E NÃO CONHECIDAS. O autor alega ser 

legítimo possuidor do imóvel denominado Fazenda Rei Salomão, localizado 

na Rodovia dos Pioneiros MT 222, devidamente registrada no CRI de 

Sorriso/MT sob matrícula n. 31.089. Afirma que o “Movimento dos 

Sem-Terras” invadiu e estava acampado logo após a balsa do Rio Verde, 

em propriedade vizinha ao imóvel do Autor, o que deu causa ao manejo de 

ação possessória, que culminou na reintegração na posse com força 

policial do imóvel invadido no dia 02/10/2019. Aduz que, em razão da 

referida reintegração de posse realizada pela polícia na propriedade 

vizinha, os requeridos, na mesma data, entraram no imóvel do Autor, 

sendo retirados pelos policiais. Que, desde então, vem recebendo 

ameaças por telefone, por meio das quais os requeridos afirmam que vão 

invadir a propriedade do requerente. Diante disso, pugna pela concessão 

de antecipação de tutela com a expedição de mandado proibitório. Ao 

receber o feito, o Juízo da Comarca de Sorriso declinou a competência 

para processar e julgar o feito para essa Vara Especializada Agrária 

(id.24899219). Parecer do Ministério Público juntado no id.27544298. É o 

necessário. Decido. Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao 

Ministério Público, uma vez que embora a parte autora tenha mencionado a 

extensão da área, não a delimitou e, portanto, não é possível identificar 

qual a área é objeto de ameaça pelos réus. A delimitação da área em litígio 

é imprescindível para indicação do objeto da lide, pressuposto sem o qual 

torna prejudicada a pretensão da parte. O Egrégio Tribunal de Justiça, 

também, há muito tempo se posicionou no sentido, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL 

RURAL - NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA EXATA LOCALIZAÇÃO DA 

ÁREA ESBULHADA - CARÊNCIA DA AÇÃO - OBSERVÂNCIA 

RECONHECIDA DO PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. Nas 

ações possessórias, além demonstrar a presença dos requisitos 

prelecionados no artigo 927 do Código de Ritos, exige-se a delimitação do 

imóvel com a precisa definição de seus contornos. Ausente a descrição 

da área ocupada e objeto da reintegração de posse, o processo deve ser 

extinto, por inépcia da petição. Em se tratando de matéria eminentemente 

fática, em observância ao princípio da imediação, se deve sempre 

prestigiar as decisões proferidas na instância de piso. (Ap 72618/2008, 

DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/09/2008, Publicado no DJE 25/09/2008)”. 

Além disso, verifica-se que o requerente limitou-se a trazer aos autos os 

seguintes documentos: matrícula do imóvel e registros fotográficos. Isto 

posto, a parte autora deverá, no prazo de 15 dias, promover a delimitação 

precisa do objeto da lide, indicando de forma clara e precisa a área com a 

suposta iminência de ser esbulhada pelos réus, inclusive se valendo de 

croqui, mapas e memorial descritivo, conforme dispõe o art. 225, §3º, da 

Lei dos Registros Públicos. No prazo acima mencionado, ainda, deverá 

comprovar de forma clara e indubitável a forma como vinha exercendo 

sua posse, isto é, se realizava limpeza, vistorias, bem como se 

eventualmente erigiu benfeitorias nessa área. Ex positis, nos termos do 

art. 321 do CPC, INTIMO a parte autora, via DJE, para, em 15 dias, emendar 

à inicial, a fim de delimitar a área em litígio, comprovar o exercício de sua 

posse, eleger a ação cabível, de acordo com o caso concreto, sob pena 

de indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do 

mérito e/ou cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC/2015). Intime-se. 

Ciência ao Ministério Publico. Às providências. (Assinado Digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1032303-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN ROZELIA AMORIM ESPINDOLA (AUTOR(A))

GILSON CUNHA ESPINDOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTINS FRAGA OAB - MT13513-O (ADVOGADO(A))

MANOEL DOS SANTOS MELO FILHO OAB - MT25571/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

maria do socorro (REU)

JULIANO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. 1. Tendo em vista o 

ocorrido redesigno a audiência para a data de 20 de fevereiro de 2020, às 

14h00. 2. Os presentes saem intimados. 3. A parte requerida Juliano 

Francisco de Albuquerque se compromete a trazer a esposa, a sra. Maria 

do Socorro Deri. 4. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012033-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL FARRATH NETO (AUTOR(A))

MATILDE DOMANOSKI (AUTOR(A))

ANDRE LUIZ FARRATH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT10407-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA VIEIRA DOS SANTOS (REU)

JORGE CARLOS BRITTO DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO OAB - MT12247-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos. Nos termos do art. 

840 do Código Civil, é lícito às partes transacionarem para por fim a 

demanda em qualquer fase processual: Art. 840. É lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. O acordo, 

a transação, a composição entre as partes é bem vinda e estimulada por 

este juízo, pois em geral, finaliza a demanda de forma mais céleres, mais 

pacífica e satisfatória para as partes. No entanto, para a homologação da 

transação extrajudicial efetuada entre as partes, o juiz deve analisar a 

presença dos requisitos dispostos no art. 104 do Código Civil que rege: 

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto 

lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não 

defesa em lei. O art. 107 do Código Civil, por sua vez, dispõe: Art. 107. A 

validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, 

senão quando a lei expressamente a exigir. No que diz respeito à forma 

prescrita em lei, dispõe a segunda parte do art. 842 da lei adjetiva: Art. 

842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a 

lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se 

recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, 

ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo 

juiz. Em geral a regra do art. 842 tem sido mitigada e, ainda, que não se 

exija uma forma específica, para análise dos requisitos mencionados no 

art. 104 do CC. No caso, o acordo foi entabulado na presente audiência na 

data de hoje. Destarte, com base no art. 840 do Código Civil e art. 487, III, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado na presente audiência 

entre os autores André Luiz Farrath e Gentil Farrath Neto, acompanhados 

pelo advogado Carlos Eduardo Maluf Pereira (OAB/MT10407) e os 
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requeridos Jorge Carlos Britto dos Santos e Katia Vieira dos Santos, 

acompanhados pelo advogado Luiz Algemiro Marques de Araújo 

(OABMT12247). Publicado em audiência. As partes saem intimadas neste 

ato. Arquive-se com as providências de praxe.

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1054099-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ESTELA RIBEIRO PEREIRA (REU)

ESTRUTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REU)

SERGIO DE TAL (PEREIRA) (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração opostos por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ no id. 

26380877, em face da sentença prolatada no id.26293817, a qual 

extinguiu o feito sem resolução do mérito. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Sendo tempestivos, recebo os presentes 

Embargos de Declaração para discussão. A teor do que prescreve o art. 

1.022 do Código de Processo Civil, estes são cabíveis para suprir 

omissão, esclarecer obscuridade, desfazer contradição, bem como 

corrigir erro material, senão vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489,§ 1º”. Em análise aos argumentos trazidos, 

percebe-se que a parte embargante não pretende sanar qualquer 

omissão, obscuridade ou contradição, mas sim rediscutir matéria já 

apreciada em sentença. Claramente não se tratam de Embargos de 

Declaração opostos nos termos do art. 1.022 do CPC, ainda que se fale 

em efeitos infringentes. Destarte, REJEITO os embargos de declaração 

ofertados pelo embargante, uma vez que não há qualquer 

omissão/contradição/obscuridade a ser corrigida na sentença. Intime-se. 

Preclusa a via recursal, ao arquivo. CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000529-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000529-95.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA REU: DETRAN MT A petição 

inicial foi endereçada a uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública. Dessa forma, remetam-se os presentes autos ao Distribuidor para 

redistribuição a uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062398-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITALINO PEDROSO DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1062398-93.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VITALINO PEDROSO DA SILVA JUNIOR REU: ESTADO DO MATO 

GROSSO, REPRESENTADO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DO MATO GROSSO A petição inicial foi endereçada a uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública. Dessa forma, remetam-se os 

presentes autos ao Distribuidor para redistribuição a uma das Varas 

Especializadas de Fazenda Pública. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1062122-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MORITECH LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INFINITTY AGROPECUARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1062122-62.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MORITECH LTDA - ME EXECUTADO: INFINITTY AGROPECUARIA LTDA - 

EPP Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, realize e comprove 

o pagamento das custas processuais. Advirto ao autor que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002031-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO BASTOS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002031-69.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDNALDO BASTOS ALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos 

comprovante de endereço; Advirto ao autor que o não atendimento de tal 

providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001085-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001085-97.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDSON DE SOUZA SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá 

colacionar aos autos os documentos (CTPS) de Id. 27906792 de forma 

legível. Às providências. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013735-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO RAMOS TOLEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013735-50.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PAULO SERGIO RAMOS TOLEDO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc, Do exame dos autos, 

verifico que far-se-á necessário expedir alvará do valor incontroverso. 

Dessa feita, EXPEÇA-SE alvará, para levantamento da quantia depositada 

em juízo, no valor de: a) R$ 3.677,28 (três mil seiscentos e setenta e sete 

reais e vinte e oito centavos) com os acréscimos e correções, em favor 

da parte exequente, nos dados bancários informados no ID 21495351. 

Comunique-se ao beneficiário, nos termos do art. 450, § 3º, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Foro Judicial - CNGC. Após, intime-se o Requerido a efetuar o pagamento 

do restante, sob pena de ser efetuada penhora on line. Transcorrido o 

prazo in albis, certifique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009003-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLESON LEUDON DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009003-26.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLESON LEUDON DA SILVA ALVES REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Mantenho a decisão 

agravada pelos seus próprios fundamentos. Prestei as informações nesta 

data. Cumpra-se. Às providências. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1059984-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JORGE TAQUES VITAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SOUSA DIAS OAB - MT227310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES VIEIRA DE BORBA (REU)

FLORA VILMA MOREIRA BORBA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059984-25.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDO JORGE TAQUES VITAL REU: FLORA VILMA MOREIRA 

BORBA, EURIPEDES VIEIRA DE BORBA A prova até aqui produzida 

evidencia o direito afirmado pela parte autora que, no entanto, não possui 

documentos com eficácia de título executivo. Assim, por reputar presentes 

os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado 

para determinar que a parte demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 

701, § 1º). Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Conste no mandado, ainda, que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 916). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002338-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002338-23.2020.8.11.0041. Vistos, 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos o Boletim de Ocorrência 

que comprove o acidente ou certidão de ocorrência do SAMU; Advirto ao 

autor que o não atendimento de tal providência acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060690-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCAL YUKIO NAKATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (EXECUTADO)

JOAO PAULO MARTINS DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (EXECUTADO)

JOSE CHARBEL MALOUF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060690-08.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCAL YUKIO NAKATA EXECUTADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA 

SAO JOSE LTDA, JOSE CHARBEL MALOUF, JOSE MIKHAEL MALUF NETO, 

JOAO PAULO MARTINS DE SIQUEIRA Intime-se a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial no seguinte termo: i) Junte aos 

autos os documentos pessoais da parte autora (RG e CPF) e comprovante 

de residência; Advirto ao autor que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 
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Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060268-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA KELLEN EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060268-33.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA EXECUTADO: 

DROGARIA KELLEN EIRELI - ME Cite-se a parte executada para pagar a 

dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), 

constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC 

(CPC, art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de 

custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). 

Defiro o pedido de inclusão do nome da parte executada DROGARIA 

KELLEN EIRELI - ME (CNPJ: 37.433.174/0001-58) nos órgãos de proteção 

ao crédito referente ao débito ora executado no importe de R$ 2.466,96 

(dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e seis 

centavos), devendo ser expedido ofícios ao SPC/SERASA para as 

devidas anotações (CPC, art. 517 e art. 782, § 3°), bem como a expedição 

de certidão de dívida para protesto no cartório competente. Defiro o pedido 

de expedição de certidão de distribuição da presente ação, nos moldes do 

art. 828 do CPC. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016739-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVERNANDE FIGUEIRA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Diligencia 

Negativa (Carta Precatória Devolvida) juntada aos autos, requerendo o 

que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022439-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Diligencia 

Negativa (Carta Precatória Negativa) juntada aos autos, requerendo o que 

entenderem de direito. – Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001538-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE APARECIDO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001538-92.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDRE APARECIDO COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá 

colacionar aos autos os documentos (CNH ou RG) de id. 28003688 de 

forma legível. Às providências. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031546-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDA MARIA COCARELLI PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecer 

IMPUGNAÇÃO as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035251-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN JUNIOR GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035256-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DE MORAES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006373-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA FERREIRA DE MORAIS (AUTOR(A))

ROSALVO RIBEIRO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEZIO LIMA FERNANDES OAB - MT17309-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA GARCIA FERNANDES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT5652-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecer 

IMPUGNAÇÃO a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010379-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA DO BONDESPACHO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

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

 

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Requerente ser 

intimada, na pessoa de seu(s) advogado(s) para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre o PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA 

CONDENAÇÃO Ids. 27792396 a 27792398, postulando o que entender de 

direito. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032706-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ARMINDO MARTINS DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031199-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029216-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DORIAN DE LIMA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001615-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031228-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014453-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOSE SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017833-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito devendo ser as partes intimadas, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia a ser realizada com o Dr. Marcos Giuberti 

Sucena Rasga – Médico Perito. Data: 27/01/2020 Horário: 08:00 horas 

Local: Hospital Ortopédico - Rua Osório Duque Estrada, nº 15, Bairro 

Araés, Cuiabá/MT Telefone: (65) 3314-1207 Obs: - O periciado deverá 

levar todos os documentos, atestados e exames complementares que 

possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008741-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HESLLER JEOAS XAVIER DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034869-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060908-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

XAVIER DA SILVA RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060908-36.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

XAVIER DA SILVA RONDON REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Considerando o despacho de id. 28160749 onde foi 

determinado que a parte autora colacionasse aos autos o boletim de 

ocorrência e a cópia da sua CTPS, verifico que na petição de id. 28229524 

e seguintes, a requerente juntou apenas o boletim de ocorrência, 

deixando, contudo, de juntar a cópia da sua CTPS legível. Desta forma, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias juntar aos 

autos cópia da sua CTPS de forma legível, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1033131-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO JORGE MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA KASSAR DO VALLE RODRIGUES OAB - MT3326/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA PAOLLA RAVAGNANI (REQUERIDO)

MARIA DO CARMO LIMA (REQUERIDO)

MENU 4U ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033131-47.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: THYAGO JORGE MACHADO REQUERIDO: DANIELA 

PAOLLA RAVAGNANI, MARIA DO CARMO LIMA, MENU 4U ALIMENTACAO 

SAUDAVEL LTDA - ME Vistos etc., Intime-se a parte promovida para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da petição de ID. 24468147. 

Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002593-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIRCE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA SANTANA DA SILVA OAB - MT18328/O (ADVOGADO(A))

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

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002593-78.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA DIRCE DA SILVA Vistos. Intime-se a parte autora 

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

em que deverá: I) Emendar a petição inicial, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial cópia dos 

três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento. II) Informar quem são os 4 filhos(as) dispostos na certidão 

de óbito de id. 28275037, considerando que o art. 1º da Lei 6858/80 

dispõe que em casos de valores não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 
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perante a Previdência Social. Devendo, desta forma, esclarecer tal 

situação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002058-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA CAMPOS DUCA AMARANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002058-52.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAROLINA CAMPOS DUCA AMARANTE REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a parte autora para, em 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte 

aos autos o Boletim de Ocorrência ou Certidão de Ocorrência que 

comprove o acidente; Advirto ao autor que o não atendimento de tal 

providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002401-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY KAROLINE RIBEIRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002401-48.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EMILLY KAROLINE RIBEIRO SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte documento de 

identificação pessoal com foto; Advirto ao autor que o não atendimento de 

tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053787-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT10826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1053787-54.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBSON PEREIRA MENDES REU: SERASA S.A., BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da decisão de ID 26239350. Após, conclusos para 

deliberações. Intime-se Cumpra-se Jorge Alexandre Martins de Alexandre 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002324-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE SANTOS NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO(A))

JAMES DE AN LACORTT VONTROBA OAB - MT26133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILLIAINE SOUZA QUEIROZ ROCHA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002324-39.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOCILENE SANTOS NUNES REU: GILLIAINE SOUZA QUEIROZ ROCHA A 

parte autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido 

benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para 

emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos 

três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FEREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1002345-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FERNANDO CAZAROTI (EMBARGADO)

NIXON MEIRA DOS SANTOS JUNIOR (EMBARGADO)

NIXON MEIRA DOS SANTOS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002345-15.2020.8.11.0041. 

EMBARGANTE: ADRIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA EMBARGADO: ROGERIO 

FERNANDO CAZAROTI, NIXON MEIRA DOS SANTOS, NIXON MEIRA DOS 

SANTOS JUNIOR A parte autora requer a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, 

comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002524-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LAURENTINO DE OLIVEIRA ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002524-46.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: FRANCISCO LAURENTINO DE 

OLIVEIRA ARAUJO Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição art. 290, do CPC. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060118-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MINERACAO ITAPOAN LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060118-52.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MINERACAO ITAPOAN LTDA - ME REU: LUMEN 

CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA A prova até aqui 

produzida evidencia o direito afirmado pela parte autora que, no entanto, 

não possui documentos com eficácia de título executivo. Assim, por 

reputar presentes os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a 

expedição de mandado para determinar que a parte demandada pague à 

parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias para 

cumprimento da obrigação e o pagamento de honorários advocatícios de 

5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a parte requerida 

isenta do pagamento das custas processuais na hipótese de oportuno 

cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). Consigne-se no mandado 

que, não havendo cumprimento e não oferecidos embargos no prazo de 

cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). 

Conste no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, reconhecendo 

o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 30% (trinta por 

cento do valor) da execução, acrescido de custas e de honorários de 

advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe seja permitido pagar 

o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 

916). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033109-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA APARECIDA LORRAYNI SOUZA GALVAO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos no Id. 25369084 (Laudo Central de Conciliação), bem 

como, indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033360-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTOMAX VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISA CRISTIANE KUSTER OAB - SC21635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS MENDES (REU)

MARCOS COUTINHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1015409-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO MALVEZZI OAB - 

MT16013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecer 

IMPUGNAÇÃO a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada 

Mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934136 Nr: 51490-67.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZIANE AGNORIA DA SILVA SEIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOHAN FUCHS SELLE - 

OAB:17.164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacques Antunes Soares - 

OAB:75751 OAB/RS, LUCAS THADEU PIERSON RAMOS - OAB:48203

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1166821 Nr: 38735-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES DIAS FERNANDES JUNIOR, MOISES 

DIAS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1107519 Nr: 13645-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARANTES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS 

LTDA ME, FABIO CARLOS DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. PONTES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANOEL - 

OAB:19.532/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043379 Nr: 43202-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GETULIO MITUAKI YAMAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL DEVILLE GUARULHOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:17564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN VANESSA MENDENÇA 

PAGLIARINI - OAB:8400/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado e via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO 

interposto pela parte REQUERENTE. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 912782 Nr: 38716-05.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AUXILIADORA DE ARRUDA ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS 

SERVIDORES DO IFMT E EAFC LTDA, JOSE LUIS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:17.536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 Vistos,

Analisando os autos verifico que na petição de fls. 734/735 a parte 

representante requereu a Certidão Negativa junto ao cartório distribuidor, o 

que não foi possível devido à existência do presente processo, alega que 

não exerce mais o cargo de Presidente na Cooperativa.

Intime-se o requerido COOPERATIVA DE CRÉDITO MUTUO DOS 

SERVIDORES DO IFMT E EAFC LTDA para manifestar quanto ao exercício 

do mandato de Presidente pelo Sr. JOSE LUIZ LEITE.

Vistos,

Analisando os autos verifico que na petição de fls. 734/735 a parte 

representante requereu a Certidão Negativa junto ao cartório distribuidor, o 

que não foi possível devido à existência do presente processo, alega que 

não exerce mais o cargo de Presidente na Cooperativa.

Intime-se o requerido COOPERATIVA DE CRÉDITO MUTUO DOS 

SERVIDORES DO IFMT E EAFC LTDA para manifestar quanto ao exercício 

do mandato de Presidente pelo Sr. JOSE LUIZ LEITE.

Intime-se o representante Sr. JOSE LUIZ LEITE para juntar documento que 

comprove que não exerce mais o cargo de Presidente na COOPERATIVA 

DE CRÉDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO IFMT E EAFC LTDA, no prazo 

de 05 (cinco) dias, em decorrência da ausência de provas.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773362 Nr: 26512-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTRA CAMINHÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIGUIAS GUIA DA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA - SPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 

17.147, LUIZ FERNANDO GARCIA - OAB:12339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE DE LIMA TORRES 

CASSUCCI - OAB:242.623/SP

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753920 Nr: 5877-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTERSON TONIAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D PAULA NAUTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA - 

OAB:3571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR LOPES DA 

SILVA - OAB:15348/MT, MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - 

OAB:12749

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes, via DJE, por 

seus advogados legalmente constituídos nos autos, para se manifestem 

no prazo de 05 (cinco), sobre o cumprimento do acordo, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448221 Nr: 21812-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÁDIO REAL FM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAVORITA MODAS E CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7378 Nr: 11395-20.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTOP PRODUTOS E SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS LTDA, ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, 

LEILA MARIA DE ASSUMPÇÃO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA ASSUMPÇÃO DE 

ALMEIDA TEIBEL - OAB:10251, PAULA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA 

TEIBEL - OAB:10251/MT, SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:4960-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte EXEQUENTE ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre os Embargos de 

Declaração juntados aos autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768199 Nr: 21074-87.2012.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 30 de 852



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO BILLEK, NESTOR CONVERSANI PIMENTEL, 

ODONY VENDRUSCOLO

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

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

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, GLEICY LAURA BARROS GONÇALVES LIMA - 

OAB:13441-B, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:7832/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Requerida ser 

intimada na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 

(cinco) dias, informar(em) os dados bancários (banco, conta, agência e 

CNPJ/CPF), necessários à expedição do Alvará dos valores a serem 

liberados. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721692 Nr: 17204-68.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALARINI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES IVOGLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUANA REGINA RIUL - 

OAB:255684/SP, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDA TOMAZ 

MENDES, para devolução dos autos nº 17204-68.2011.811.0041, 

Protocolo 721692, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860081 Nr: 1803-24.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONY FERNANDO FEREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TELMA REGINA RIBEIRO 

DONATONI - OAB:18966

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750558 Nr: 2280-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODNÉIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:13987-B

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

56/2007 - CGJ/MT, verificado o transcurso do período de suspensão 

outrora concedido, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

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

andamento ao feito, devendo, para tanto, apresentar bens passíveis de 

penhora, sendo que não serão admitidos pedidos genéricos de busca de 

bens, o que acarretará a extinção do feito e expedição de certidão de 

crédito para a parte exequente. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845434 Nr: 49141-28.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE MARIA FACHINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

ÁVILA - OAB:10.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246.662, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200.488

 CERTIFICO E DOU FÉ, que em consulta ao site do Superior Tribunal de 

Justiça, foi constatado o julgamento do TEMA 971, com o consequente 

Trânsito em Julgado (Processos REsp 1614721/DF - trânsito 08/11/2019 e 

REsp 1631485/DF – trânsito 26/11/2019). Desta forma, impulsiono os autos 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, postulando o que de 

direito. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1056150-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MONTEIRO REIS ATAIDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIDERSON GOMES DOS SANTOS OAB - MT14797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. DONIZETI COSTA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1056150-14.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS MONTEIRO REIS ATAIDE REU: A. DONIZETI COSTA - ME Vistos 

etc. Trata-se de ação de CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C 

CANCELAMENTO DE PROTESTO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA na 

qual o Autor CARLOS MONTEIRO REIS ATAIDE, pleiteia pedido de liminar a 

fim de efetivar em juízo o depósito do valor atualizado, referente ao débito 

de R$ 219,13 (duzentos e dezenove reais e treze centavos), emitido por 

DONIZETE COSTA – ME, ora requerido, débito este vencido e protestado 

no 4º Serviço Notarial de Cuiabá/MT. Em linhas gerais, o Autor descreve 

que o valor protestado encontra-se vencido desde 30/03/2016, e muito 

embora tenha se esforçado para efetuar o pagamento, não logrou êxito 

em localizar o credor/beneficiário, estando o mesmo em lugar incerto e não 

sabido. Ocorre que, o Autor pretende, agora, realizar o depósito judicial no 

valor principal acrescidos de correção monetária legal e postula por 

medida liminar de cancelamento do protesto, postulando ao final pela 

procedência da ação e condenações de praxe. Foi proferido despacho 

determinando a emenda a inicial, tendo em vista a ausência de endereço 

da parte requerida e o recolhimento das custas processuais, tendo o 

requerente cumprindo com a determinação judicial (ID. 26929427). É a 

síntese dos fatos. Decido. Tenho que o pleito do Requerente de 

consignação da quantia devida deva ser acolhido, pois a partir do 

momento em que pretende o devedor cumprir a obrigação e lhe sendo, na 

hipótese, possível tal fato, exsurge para si o direito de consignar, ante a 

não localização do credor, que passa a ser considerado em mora. Nem 

seria admissível, no caso concreto, a situação inversa: manter-se o 

devedor na posição eterno de inadimplente, quando dispõe de meios e 

pretende saldar o débito existente, só não o fazendo por estar 

impossibilitado de localizar o credor. Assim é que se entende possível a 

pretensão inaugural. Diante disso, defiro a consignação em pagamento 

pretendida pelo Autor, determinando seja efetuado o depósito judicial da 

quantia indicada na inicial, em conta judicial (Conta Única), no prazo de 02 

(dois) dias, comprovando-se nos autos a realização do depósito, no 

mesmo prazo. Juntado nos autos o comprovante do depósito determino a 

citação da parte ré, credora dos títulos protestados no endereço fornecido 

pelo autor no ID. 26929430, para requerer o levantamento do depósito 

judicial efetivado neste Juízo ou oferecer resposta no prazo de 15 dias, 

consignando que, permanecendo inerte será decretada sua revelia e 

extinta a obrigação. Igualmente, defiro a suspensão dos efeitos do 
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protesto, determinando que seja oficiado ao Cartório de Protestos, 4º 

Serviço Notarial de Cuiabá/MT, para que o Oficial da Serventia proceda à 

suspensão do protesto em nome de CARLOS MONTEIRO REIS ATAIDE, 

referente ao Documento 495.427.961-53 (ID 26584763), estendendo-se tal 

suspensão inclusive para a vedação de inclusão do apontamento do 

protesto em eventuais certidões requerida pelo Autor ou por Terceiros até 

o julgamento definitivo desta, devendo o Oficial de Protesto reter o Título 

sob sua posse até nova determinação judicial. Oficie-se, para 

cumprimento desta ordem, instruindo o ofício com cópia desta decisão. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002333-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS PALMA DE ARRUDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ORRO OAB - MT27349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002333-98.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

JEAN CARLOS PALMA DE ARRUDA FERREIRA REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S.A. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA que promove JEAN CARLOS PALMA DE 

ARRUDA FERREIRA em face de IUNI EDUCACIONAL S.A (UNIVERSIDADE 

DE CUIABÁ – UNIC PANTANAL). Para tanto, argumenta a parte requerente 

que cursou durante o período de 2019/2 o 10º Semestre do Curso de 

Direito ofertado pela parte requerida. Alega, ainda, que durante o período 

letivo procurou a secretaria da instituição para obter informações acerca 

do cumprimento das atividades complementares, oportunidade em que foi 

informado que deveria ter 300 horas de atividades complementares. Aduz, 

por fim, que ao final do ano letivo, procurou novamente a secretaria da 

Instituição para entrega dos certificados referente às atividades 

complementares, e foi informado que seria necessário cursar mais um 

semestre no ano de 2020 em relação o Estudo Dirigido de 

Responsabilidade Social. Após tentar a resolução pela via administrativa 

por intermédio do coordenador do curso, foi ratificado a mesma 

informação passada pela secretaria da Instituição, quer seja que o 

requerente não poderia colar grau junto à sua turma e deveria cursar mais 

um semestre no ano de 2020. Assim, pretende a parte autora a 

concessão da tutela de urgência in limine para que a requerida providencie 

a participação do requerente na Colação de Grau Especial datada de 

05.02.2020. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. No que dispõe o art. 

300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, tenho que o pedido liminar não merece prosperar, uma vez que não 

vislumbro presentes os requisitos autorizadores. Outrossim, o mesmo art. 

300 que não exige mais a prova inequívoca capaz de autorizar uma 

sentença de mérito favorável, em seu parágrafo 3º determina que não 

será concedida a tutela de urgência de natureza antecipada quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A parte autora 

sustenta sua tese de que a colação de grau é “mais festiva que formais, 

onde o maior desejo é compartilhar o momento com amigos e familiares”. 

Entretanto, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso não entende desta forma, senão vejamos in verbis: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INCLUSÃO DO NOME 

DO AGRAVANTE NA LISTA DE COLAÇÃO DE GRAU DE FORMA 

SIMBÓLICA – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA – VEROSSIMILHANÇA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO 

SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São requisitos do agravo 

de instrumento para o deferimento de liminar e posterior provimento, a 

verossimilhança das alegações da agravante e o perigo da demora, 

requisitos que são cumulativos. Ausentes qualquer destes elementos, 

prudente é o desprovimento do agravo. A solenidade de formatura não se 

constitui um evento meramente simbólico, tratando-se sim, de um ato 

oficial, formal e solene, que confere grau aos alunos que obtiveram 

aprovação em todas as disciplinas do curso. “Descoberta a alteração 

fraudulenta das notas da acadêmica, configura exercício regular de direito 

da instituição de ensino impedir sua colação de grau, pois deve zelar pela 

higidez desse ato oficial e, evidentemente, a aprovação em todas a 

matérias da grade curricular é requisito essencial para participação na 

solenidade. (TJMT- AP 75697/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO) (AI 6351/2018, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018). (TJ-MT – 

AI: 0006351792018811000063512018 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/08/2018, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/08/2018). 

Ademais, conforme extrato curricular juntado pela parte autora, é 

clarividente que o mesmo não alcançou nota exigida pela Instituição de 

ensino para a aprovação em todas as matérias, mesmo se tratando de 

atividade complementar. Desta forma, considerando que o deferimento da 

tutela caso seja deferida, tem que é o próprio mérito da demanda, sendo 

que uma vez colado grau, não haveria como reverter tal decisão, a própria 

parte informa que não obteve o resultado necessário para a aprovação, 

vez que as atividades complementares são requisitos para a conclusão do 

curso parte por esse motivo, dessa forma, entendo que o indeferimento do 

pedido de tutela de urgência é a medida que se impõe neste momento. 

Demais disso, tenho como prudente facultar o contraditório. Ante o 

exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência designada para o dia 11 de maio de 2020, às 

11h, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro o benefício da justiça gratuita em favor da parte 

autora, com fulcro na Lei 1.060/50. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060623-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA LUIZA TEIXEIRA SILVA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060623-43.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REU: FLAVIA LUIZA 

TEIXEIRA SILVA Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO c.c 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por AMPER – 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em desfavor de FLAVIA LUIZA 

TEIXEIRA SILVA. Aponta a parte autora que, em 10/09/2010 vendeu à 

requerida um imóvel de matrícula n. 69.906, registrada no 5º Ofício de 

Cuiabá, denominado “LOTEAMENTO JARDIM DAS OLIVEIRAS”, tendo 

realizado até então o pagamento de R$ 17.648,85. Ocorre que a ré 

incorreu em inadimplência contratual, atualmente no importe de R$ 

23.601,57. Aponta que diversas cobranças foram efetivadas, contudo, a 

parte requerida permanece inerte. Assim, pretende a parte autora a 

concessão da tutela de urgência in limine para rescindir o contrato de 

promessa de compra e venda, bem como que a ré desocupe o lote. 

Vieram os autos conclusos. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar não merece prosperar frente à ausência dos requisitos da medida 

pretendida. Infere-se que não ficou demonstrada de forma satisfatória a 

probabilidade do direito em favor da parte autora, já que a devolução dos 

valores decorre da rescisão contratual, matéria essa que requer maior 

atenção a ser averiguado durante instrução probatória, não sendo 

possível se extrair neste momento de cognição não exauriente. Com 

relação ao pleito de reintegração de posse, a despeito das razões 

veiculadas na inicial, tenho que não ficou demonstrada de forma 

satisfatória a probabilidade do direito invocado, máxime se levar em conta 

se tratar de informações unilaterais, sendo prudente aguardar o 

contraditório a fim de que se possa formar convicção mais segura a 

respeito da questão. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE. Liminar de reintegração de posse indeferida. A liminar postulada é 

consequência de eventual decisão de procedência do pedido resolutório. 

Concessão da medida liminar que requer o estabelecimento do 

contraditório. Jurisprudência dominante. ANTE A MANIFESTA 

IMPROCEDÊNCIA, É NEGADO SEGUIMENTO DE PLANO AO RECURSO 

(ART. 557, CAPUT, CPC). (Agravo de Instrumento Nº 70047191267, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rubem Duarte, 

Julgado em 30/01/2012). (TJ-RS - AI: 70047191267 RS , Relator: Rubem 

Duarte, Data de Julgamento: 30/01/2012, Vigésima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 10/02/2012). DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE 

'RESCISÃO' CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE. 

LIMINAR. DESCABIMENTO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. 

IRRELEVÂNCIA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO 

JUDICIAL. PRECEDENTE. RECURSO DESACOLHIDO. I - A CLÁUSULA DE 

RESOLUÇÃO EXPRESSA, POR INADIMPLEMENTO, NÃO AFASTA A 

NECESSIDADE DA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA VERIFICAÇÃO DOS 

PRESSUPOSTOS QUE JUSTIFICAM A RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. II - A AÇÃO 

POSSESSÓRIA NÃO SE PRESTA À RECUPERAÇÃO DA POSSE, SEM QUE 

ANTES TENHA HAVIDO A 'RESCISÃO' (RECTIUS, RESOLUÇÃO) DO 

CONTRATO. DESTARTE, INADMISSÍVEL A CONCESSÃO DE LIMINAR 

REINTEGRATÓRIA EM AÇÃO DE 'RESCISÃO' DE CONTRATO DE COMPRA 

E VENDA DE IMÓVEL. (RESP 204246 / MG, QUARTA TURMA, RELATOR O 

MINISTRO SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DATA DA DECISÃO 

10/12/2002, DJ DATA:24/02/2003 PG:00236). PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO 

NA POSSE DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. 

Tendo os próprios agravantes admitido a inocorrência de inadimplemento 

absoluto, não se revela razoável o deferimento de reintegração liminar na 

posse do imóvel, como antecipação de efeito decorrente da pretendida 

rescisão contratual, sem que se oportunize, ao menos a parte adversa o 

oferecimento de contestação, o que bem poderá melhor elucidar os fatos 

e, bem assim, oportunizar nova manifestação do juízo a quo acerca da 

antecipação de tutela pretendida. (Agravo de Instrumento Nº 

70011830346, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 25/05/2005). Ademais, 

ausente o perigo de dano, já que de acordo com a inicial, a inadimplência 

pende desde o ano de 2010, e somente agora a parte requerente vem em 

juízo rogando providências. Assim, ausente um dos requisitos, o 

indeferimento do pedido liminar se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA, por ausência 

dos requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

designada para o dia 12/05/2020, às 09h, com vistas à conciliação a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

– MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1061339-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1061339-70.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME EXECUTADO: 

LUCAS DE SIQUEIRA Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

ajuizada por Alternativa Serviços Administrativos LTDA, em desfavor de 

Lucas de Siqueira. No caso, vislumbro que a parte autora requereu em ID. 

27682129 a desistência e extinção do feito. Considerando que o pedido de 

desistência foi feito antes da citação, bem como levando-se em conta que 

não houve manifestação da parte ré, o acolhimento do pedido é medida 

que se impõe Assim, ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos dos 

artigos 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas 

processuais remanescentes. Transitada em Julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045828-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARTINS PEREIRA (AUTOR(A))

B. M. K. (AUTOR(A))

D. L. K. (AUTOR(A))

GLEICIANE LIMA ANDRADE (AUTOR(A))
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D. J. K. (AUTOR(A))

D. L. K. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1045828-32.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

D. J. K., D. L. K., D. L. K., GLEICIANE LIMA ANDRADE, B. M. K., 

ROSANGELA MARTINS PEREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar certidão de casamento ou declaração de união estável entre 

Rosangela Martins Pereira e Dionei Kerber. Após, voltem-me os autos 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025434-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALVES SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025434-72.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MANOEL GONCALVES SOBRINHO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se a exequente para se manifestar 

sobre a petição e documentos de ID 27960662 e ID 28064401. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpre-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038699-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALERSON CLEBER GOMES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE SOUZA OAB - MT24025/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHAVILLA E DARINE COSMETICOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038699-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALERSON CLEBER GOMES DE ARRUDA RÉU: RHAVILLA E DARINE 

COSMETICOS LTDA - ME Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 18/02/2019, às 08h00 – Sala: 

Conciliação 01, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034456-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL CAVALHEIRO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034456-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAPHAEL CAVALHEIRO LOPES RÉU: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 18/02/2019, às 08h00 - Conciliação 07, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Defiro 

à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 

98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030106-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARTINS DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030106-55.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: FERNANDA MARTINS DE DEUS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Compulsando os autos, 

verifico que não houve a perícia médica devido à ausência da parte autora 

no mutirão de conciliação, considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 

feito. No caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição do 

ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a 

distribuição do ônus probatório segundo as condições das partes. Além 

disso, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o 

Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando 

da necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Registra-se que as partes devem guardar consigo durante o decorrer do 

processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a 

verdadeira justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o 

ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para 

realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as 

nomeações. Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação 

processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela seguradora, 

até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários 

periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Sendo assim, e 

considerando o fato de que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE 

ORDEM JUDICIAL, RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS 

PERÍCIAS DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. 

FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das 

Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, 

Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos 

honorários deverão ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá 

responder aos quesitos porventura apresentados pelas partes, 

acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035586-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES ANTONIO DE ARRUDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035586-14.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERNANDES ANTONIO DE ARRUDA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se a parte requerida para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da petição de ID 

27439956. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029746-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029746-23.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVERSON RODRIGUES DE AMORIM REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia 

médica devido à ausência da parte autora no mutirão de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, visualizo a necessidade da 

produção da prova pericial. Além disso, sendo uma das partes 

hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a 

inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. 

Assim, defiro o pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente 

devido à cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que 

concerne ao poder de produzir provas. Saliente-se que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que o 

Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba 

suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela seguradora, até porque poderá buscar o montante despendido com 

os honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Sendo assim, e considerando o fato de que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL 

NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A 

REALIZAR AS PERÍCIAS DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como 

perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na 

Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital 

Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 

3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela ré. O perito 

nomeado deverá responder aos quesitos porventura apresentados pelas 

partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 
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em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003157-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE GONCALVES DE LIMA (AUTOR(A))

JOSE VIEIRA COSTA (AUTOR(A))

SONIA MARIA NUNES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

SILVIO GONCALVES LEITE (AUTOR(A))

JOSE MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MIRIAM SOARES CAMPOS (AUTOR(A))

IRENE PEDROSO MARQUES (AUTOR(A))

TELMA PACINI (AUTOR(A))

ZILDA SARADINI (AUTOR(A))

HILDA CELIN PACINI (AUTOR(A))

JOAQUIM RAMOS VARANDA FILHO (AUTOR(A))

LINDALVA RICARDO DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

MITSUYOSHI TANAKA (AUTOR(A))

ZILDA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA JUSTINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ELZA MARQUES AGUILERA TANAKA (AUTOR(A))

CLAUDENOR FOGACA MARQUES (AUTOR(A))

IZABEL ANTONIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003157-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MITSUYOSHI TANAKA, ELZA MARQUES AGUILERA TANAKA, IZABEL 

ANTONIA DE ARRUDA, TELMA PACINI, ZILDA SARADINI, HILDA CELIN 

PACINI, JOAQUIM RAMOS VARANDA FILHO, SONIA MARIA NUNES DE 

ALMEIDA, SILVIO GONCALVES LEITE, JOSE MARIA DE OLIVEIRA, MIRIAM 

SOARES CAMPOS, SILBENE GONCALVES DE LIMA, JOSE VIEIRA COSTA, 

LINDALVA RICARDO DA SILVA COSTA, ZILDA VIEIRA DA SILVA, MARIA 

JUSTINA DOS SANTOS, CLAUDENOR FOGACA MARQUES, IRENE 

PEDROSO MARQUES REU: CAIXA SEGURADORA S/A Verifica-se que a 

parte ré alega, dentre outras preliminares, a incompetência da Justiça 

Estadual pela necessidade de formação de litisconsórcio necessário com 

a CEF. Referida preliminar se ampara na alegação de que parte do 

pagamento do imóvel decorreu de contrato celebrado entre a parte autora 

e a Caixa Econômica Federal, assim, o pedido de declaração de 

abusividade/nulidade de cláusula contratual que trata dos encargos do 

contrato de financiamento do imóvel adquirido (juros de obra/construção) 

celebrado com a CEF, e a restituição de valores que não foram cobrados e 

recebidos pela ré, mas pela CEF. Assim, oficie-se a Caixa Econômica 

Federal para manifestar seu interesse neste processo. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Após, voltem-me conclusos para 

decisão. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. VANDYMARA G.R. 

PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036651-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCLEI DA SILVA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036651-44.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEOCLEI DA SILVA GONCALVES REU: SEGURADORA LÍDER 

Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia médica devido à 

ausência da parte autora no mutirão de conciliação, considerando a 

matéria trazida nos autos, visualizo a necessidade da produção da prova 

pericial. Além disso, sendo uma das partes hipossuficiente na relação 

jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Assim, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente, devido à 

cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que concerne 

ao poder de produzir provas. Saliente-se que a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual 

caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente 

para realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a 

recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao principio da 

cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela seguradora, 

até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários 

periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Sendo assim, e 

considerando o fato de que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE 

ORDEM JUDICIAL, RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS 

PERÍCIAS DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. 

FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das 

Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, 

Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos 

honorários deverão ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá 

responder aos quesitos porventura apresentados pelas partes, 

acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021637-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA GESSICA NUNES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021637-20.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 
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KAMILA GESSICA NUNES SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia 

médica devido à ausência da parte autora no mutirão de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, entendo necessária a produção 

da prova pericial. Além disso, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, determino a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova à parte requerente, devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, 

em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002004-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA TEIXEIRA OAB - MT201849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002004-86.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. REU: 

VERDE TRANSPORTES LTDA Por reputar presentes os requisitos legais 

(CPC, arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado para determinar 

que a parte demandada pague à parte autora a quantia pleiteada, no prazo 

de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), 

ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas processuais na 

hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). 

Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001716-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JORGE FERREIRA DA FONSECA MOREIRA (AUTOR(A))

JORGE GUILHERME FERREIRA DA FONSECA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RIBEIRO DA LUZ FERNANDES OAB - RJ144982 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RIEGEL COELHO (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001716-41.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAEL JORGE FERREIRA DA FONSECA MOREIRA, JORGE GUILHERME 

FERREIRA DA FONSECA MOREIRA REU: BERNARDO RIEGEL COELHO 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial nos seguintes termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa 

judiciária e das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1057772-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIASUL COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT0019091A (ADVOGADO(A))

DANTE PERES SEVERO OAB - SP203030 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CINATRON LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057772-31.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CIASUL COMERCIAL LTDA REU: CONSTRUTORA CINATRON LTDA - EPP 

Por reputar presentes os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a 

expedição de mandado para determinar que a parte demandada pague à 

parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias para 

cumprimento da obrigação e o pagamento de honorários advocatícios de 

5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a parte requerida 

isenta do pagamento das custas processuais na hipótese de oportuno 

cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). Consigne-se no mandado 

que, não havendo cumprimento e não oferecidos embargos no prazo de 

cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). 

Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento do valor) da execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 

5º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001668-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA CASTRO E PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO CORREA DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001668-82.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

OLIVEIRA CASTRO E PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS REU: 

CARLOS AUGUSTO CORREA DE OLIVEIRA Por reputar presentes os 

requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado 

para determinar que a parte demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 

701, § 1º). Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001697-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NYTRON INTERNACIONAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MARTINS DUTRA OAB - RS69677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIMARIA CONTINENTAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001697-35.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

NYTRON INTERNACIONAL LTDA REU: REGIMARIA CONTINENTAL 

PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - ME Por reputar presentes os 

requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado 

para determinar que a parte demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 

701, § 1º). Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002505-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002505-40.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos 

seguintes termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das 

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001879-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN ANTONIO RODRIGUES NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo nº. 1001879-21.2020.8.11.0041 

Requerente: PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI Requerido: 

WILLIAN ANTONIO RODRIGUES NETO Cite-se a parte executada para 

pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 

829), constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC 

(CPC, art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de 

custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002169-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUCAS SANTIAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002169-36.2020.8.11.0041 Redistribua-se o 

presente feito perante uma das Varas Especializadas de Direito Bancário. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002280-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE FIGUEIREDO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002280-20.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA EXECUTADO: 

MARIA JOSE DE FIGUEIREDO - ME Analisando os autos verifica-se que a 

petição inicial está endereçada a 7ª Vara Cível de Cuiabá, pois foi 
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distribuída por dependência ao processo nº 0013048-42.2008.8.11.0041. 

Assim, determino a remessa destes autos ao Distribuidor para 

redistribuição à 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002608-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY SOARES SILVA OAB - 023.782.041-24 (REPRESENTANTE)

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002608-47.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: WESLEY SOARES SILVA LITISCONSORTE: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se a parte autora para, em 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte 

aos autos o instrumento procuratório; ii) Junte aos autos documentos 

hábeis a comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, sob 

pena de indeferimento da Justiça gratuita; iii) Junte aos autos comprovante 

de residência; Advirto ao autor que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1024043-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JAMIL NADAF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN OAB - MT4605-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANIBAL MORAES DO VAL NETO (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029540-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA COSTA FREIRE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029540-09.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANESSA DA COSTA FREIRE CARVALHO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não 

houve a perícia médica devido à ausência da parte autora no mutirão de 

conciliação, considerando a matéria trazida nos autos, entendo 

necessária a produção da prova pericial. Além disso, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, determino a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Assim, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente devido à 

cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que concerne 

ao poder de produzir provas. Saliente-se que a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual 

caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente 

para realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a 

recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao princípio da 

cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela seguradora, 

até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários 

periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Sendo assim, 

nomeio como perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com 

endereço na Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, 

Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 

3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela ré. O perito 

nomeado deverá responder aos quesitos porventura apresentados pelas 

partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028355-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUDMILA MARCHIOLI LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028355-67.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO EXECUTADO: LUDMILA 

MARCHIOLI LEITE Defiro o pedido da parte autora Id. 25113889. Expeça-se 

mandado de imissão na posse em favor da exequente COMPANHIA 

BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, observando-se que a diligência já foi 

recolhida no Id. 22406128. Nesse contexto, defiro o pedido de buscas do 

endereço da executada pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 

Seguem anexos os extratos, intime a exequente para manifestar-se no 

prazo de 5 (cinco) dias. III - Decorrido o prazo e permanecendo a 

exequente inerte, intime-a para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022034-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINEY MARIA ARAUJO (REU)

EDIVALDO VIEIRA DE ARAUJO (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022034-79.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA REU: LINEY MARIA ARAUJO, 

EDIVALDO VIEIRA DE ARAUJO I - Indefiro o pedido de expedição de ofício 

para as concessionárias, todavia, defiro buscas pelos sistemas 

BACENJUD e INFOJUD. Seguem anexos os extratos II - Intime-se a 

exequente para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. III - Decorrido o 

prazo e permanecendo a exequente inerte, intime-a para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037322-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANO ALVES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037322-67.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCIANO ALVES DA COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia 

médica devido à ausência da parte autora no mutirão de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, entendo necessária a produção 

da prova pericial. Além disso, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, determino a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, 

em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046752-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEYDA FERNANDA DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1046752-43.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEYDA FERNANDA DE ASSUNCAO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a 

perícia médica devido à ausência da parte autora no mutirão de 

conciliação, considerando a matéria trazida nos autos, entendo 

necessária a produção da prova pericial. Além disso, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, determino a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Assim, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente devido à 

cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que concerne 

ao poder de produzir provas. Saliente-se que a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual 

caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente 

para realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a 

recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao princípio da 

cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela seguradora, 

até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários 

periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Sendo assim, 

nomeio como perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com 

endereço na Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, 

Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 

3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela ré. O perito 

nomeado deverá responder aos quesitos porventura apresentados pelas 

partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010040-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GREGORIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010040-54.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO GREGORIO DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Diante das petições de ID 27683674 e 28083087, 

intime-se o perito para que designe nova data e horário para realização da 

perícia, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020315-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020315-62.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ CARLOS MARTINS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia médica 

devido à ausência da parte autora no mutirão de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, entendo necessária a produção 

da prova pericial. Além disso, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, determino a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, 

em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028177-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRA MONTEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028177-84.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

IRA MONTEIRO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia médica 

devido à ausência da parte autora no mutirão de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, entendo necessária a produção 

da prova pericial. Além disso, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, determino a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, 

em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028413-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERNANDES DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028413-36.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ERNANDES DE AQUINO REU: SEGURADORA LÍDER Compulsando os 

autos, verifico que não houve a perícia médica devido à ausência da parte 

autora no mutirão de conciliação, considerando a matéria trazida nos 

autos, entendo necessária a produção da prova pericial. Além disso, 

sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, determino a 

inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. 

Assim, defiro o pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente 

devido à cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que 

concerne ao poder de produzir provas. Saliente-se que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que o 

Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba 

suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela seguradora, até porque poderá buscar o montante despendido com 

os honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 

0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de 

Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, 

telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela 

ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos porventura 

apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do 

Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do 

acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para 

o desempenho das funções essenciais do membro ou órgão afetado? 

(Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) 

Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou 

redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 

1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, quantia 

razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para perícias 

dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, 

nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. 

Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos 

honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027429-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO SOUSA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027429-52.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RONILDO SOUSA COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia médica 

devido à ausência da parte autora no mutirão de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, entendo necessária a produção 

da prova pericial. Além disso, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, determino a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, 

em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026833-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVA DO CARMO O GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052605-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA OAB - MT16107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 
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CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1052605-33.2019.8.11.0041 

Requerente: CICERO RODRIGUES DA SILVA Requerido: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de indeferimento. Com estas providências, voltem-me conclusos 

para sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1061566-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERALDINO TEODORO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061566-60.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VERALDINO TEODORO DE SOUZA REU: AGUAS CUIABÁ S/A Cumpra-se 

o despacho do Id. 27740104. Intime-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002590-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JIVANILDO NOVAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002590-26.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JIVANILDO NOVAIS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Processo nº. 1002590-26.2020.8.11.0041 Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

11/05/2020, às12h, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058402-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLY RODRIGUES PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1058402-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GABRIELLY RODRIGUES PINTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Processo nº. 1058402-87.2019.8.11.0041 Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 26/06/2020, às 11h30 a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Saliente-se que o mandado de citação deve 

ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que o correio atrasa na 

devolução do AR, prejudicando a realização da audiência. Intime-se a 

parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001831-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1001831-62.2020.8.11.0041 

Autor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Réu: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

de conciliação designada para o dia 11/05/2020, às 12h, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 
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litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada em sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002316-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANGEL ATILA DE SOUZA CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002316-62.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RANGEL ATILA DE SOUZA CAMARGO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Processo nº. 1002316-62.2020.8.11.0041 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 26/06/2020, às 8h15 a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Saliente-se que o mandado de citação 

deve ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que o correio 

atrasa na devolução do AR, prejudicando a realização da audiência. 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002264-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNA CAMPOS SCHREDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1002264-66.2020.8.11.0041 

Autor: ARIADNA CAMPOS SCHREDER Réu: BRDU SPE VARZEA GRANDE 

LTDA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 11/05/2020, às 12h30 - conciliação 5 , a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada em sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002382-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1002382-42.2020.8.11.0041 

Autor: ALLIANZ SEGUROS S/A Réu: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

de conciliação designada para o dia 11/05/2020, às 12h - conciliação 6 - , 

a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 
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Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002528-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR ROSA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002528-83.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ODAIR ROSA DE LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Processo nº. 1002528-83.2020.8.11.0041 Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 26/06/2020, 

às11h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059997-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NEURAMIR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059997-24.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO NEURAMIR DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Processo nº. 1059997-24.2019.8.11.0041 Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 26/06/2020, às 11h45 a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Saliente-se que o mandado de citação deve 

ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que o correio atrasa na 

devolução do AR, prejudicando a realização da audiência. Intime-se a 

parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056992-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO TRINDADE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056992-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ABRAAO TRINDADE DE ALMEIDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Processo nº. 1056992-91.2019.8.11.0041 Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 26/06/2020, às 12h a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Saliente-se que o mandado de citação deve 

ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que o correio atrasa na 

devolução do AR, prejudicando a realização da audiência. Intime-se a 

parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 
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Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002490-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIO GENARO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002490-71.2020.8.11.0041. AUTOR: 

APOLONIO GENARO DE MORAES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Processo nº.1002490-71.2020.8.11.0041 Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 26/06/2020, às 8h30 a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Saliente-se que o mandado de citação deve 

ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que o correio atrasa na 

devolução do AR, prejudicando a realização da audiência. Intime-se a 

parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030415-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. S. S. (AUTOR(A))

R. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. L. A. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035142-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLANDE EVANGELISTA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte EMBARGADA/AUTORA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar 

acerca dos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias, com 

fulcro no art. 1.023, §2º, do CPC.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 768484 Nr: 21380-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STELMAT TELEINFORMATICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA GRÁFICA BRINDES EXCELENTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA PAULA GALINDO VANALLI - 

OAB:10982, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, 

LAURA CRISTINA SOUZA MADUREIRO - OAB:10.353/MT, PATRICIA 

ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GEOVALDO DA SILVA - 

OAB:6063

 Considerando a negativa de fl. 676, defiro o pedido de fls. 681/682.

Assim, expeça-se novo ofício à Prefeitura de Cuiabá, reiterando o pedido 

de fls. 622/623 e 638/639, advirto que o descumprimento importará em 

desobediência de ordem judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814614 Nr: 21074-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA SANTA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA RAMOS, AMIL ASSITÊNCIA 

MÉDICA INTERNACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, MARINALVA RAMOS RODRIGUES - 

OAB:12462

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

petição de fls. 167/170, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1148320 Nr: 30941-65.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO, ESPÓLIO 

DE BENEDITO TOMAZ DE OLIVEIRA, AURORA DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:8.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

petição de fls. 102/164, no prazo de 10 (dez) dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346946 Nr: 17101-66.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIVITAS CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA, LUIZ 

ANTONIO POSSAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ELIAS ABDALLA, CONSÓRCIO 

AGROPECUARIA JARAGUA LTDA, AGROPECUÁRIA FLANALTO S/A 

AGROPLASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA LUCI SCHULLER - 

OAB:16791, LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:21.354/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

petição de fls. 338/340, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791492 Nr: 45570-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOIR AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ROBERTO TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre seu 

interesse pelo prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894163 Nr: 26008-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATTIA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878, UNIVAR 

PIVA FADANELLI - OAB:26474/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AMAURI BORGHI JÚNIOR 

- OAB:SP/277.279

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 992230 Nr: 19562-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL MESSIAS FERREIRA, AIMÉE MARANHÃO 

AIRES FERREIRA, LEONARDO MARANHÃO AYRES FERREIRA, 

FERNANDO MARANHÃO AYRES FERREIRA, RODOLFO MARANHAO 

AYRES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA, 

FLORESTA REAL EXPORTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX LEONARDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12911/MT, DIEGO DE PAULI PIRES - OAB:45.555 

OAB/PR, EMERSON LUIS DAL POZZO - OAB:47102 OAB 47102, ERICK 

WILLIAN PERTUSSATTO - OAB:80239, ROGERIO ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:16405

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o REQUERENTE/APELADO, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto às fls. 1472/1502, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931991 Nr: 50395-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO MIRANDA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE 

LIMA - OAB:9979-MS, JOÃO RODRIGO ARCE PEREIRA - OAB:12.045 - 

MS, PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS DA SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 459/460, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1066659 Nr: 53979-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRP CLIMATIZAÇÃO LTDA, JOÃO AUGUSTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINO-AR REFRIGERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878, UNIVAR 

PIVA FADANELLI - OAB:26474/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ELLER DE ARAÚJO - 

OAB:142.174 OAB/RJ

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre seu 

interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de extinção, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038411 Nr: 40781-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E ACESSÓRIOS 

LTDA, JAIRO PRIOTO, MARA ELIANE MENEGASSO PRIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCUIABANA LOGÍSTICA E 

TRANSPORTES LTDA, FABIO CEZAR MARCIANO, RENATO MARTINS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA - 

OAB:15136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1048616 Nr: 45764-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDEVINA DOS SANTOS, NAVEGA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, 
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COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118.948/RJ, CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - OAB:10.097 / 

MT, IANA HEDUYNA PAES LUCAS - OAB:17699, KAROLINE PADILHA 

DE OLIVEIRA - OAB:26810/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118948, GUIOMAR ALVES MARTINS - OAB:12316/MT, 

LAUDELINA FERREIRA TORRES - OAB:12.316-MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre seu 

interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de nulidade, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034835-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. D. S. (AUTOR(A))

ADRIANA LACERDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034835-27.2019.8.11.0041. AUTOR(A): K. 

S. D. S., ADRIANA LACERDA DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não 

houve a perícia médica devido à ausência da parte autora no mutirão de 

conciliação, considerando a matéria trazida nos autos, não visualizo 

presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide previstas no art. 

355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o feito. No caso 

em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

a qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do 

ônus probatório segundo as condições das partes. Além disso, sendo 

uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Registra-se que as partes devem guardar consigo durante o decorrer do 

processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a 

verdadeira justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o 

ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para 

realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as 

nomeações. Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação 

processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela seguradora, 

até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários 

periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Sendo assim, e 

considerando o fato de que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE 

ORDEM JUDICIAL, RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS 

PERÍCIAS DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. 

FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das 

Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, 

Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos 

honorários deverão ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá 

responder aos quesitos porventura apresentados pelas partes, 

acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020468-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. M. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

GYOVANNA FEITOZA DE MOURA LINO OAB - 021.950.001-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020468-66.2017.8.11.0041. AUTOR(A): H. 

M. L. REPRESENTANTE: GYOVANNA FEITOZA DE MOURA LINO REU: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO A parte autora 

propôs a presente ação de obrigação de fazer para cumprir o dever de 

prestar serviço/assistência de saúde com pedido liminar contra a UNIMED 

CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em razão da negativa da 

requerida em cumprir a determinação médica para a internação do menor 

na UTI neonatal, diante da carência do prazo contratual. A requerida alega 

em suma, que: a) o CDC deve ser aplicável subsidiariamente à Lei 

específica nº 9.656/98; b) inexistência de ilicitude a negativa de cobertura 

contratual durante o período de carência, diante da ausência de 

demonstração de urgência no caso concreto. Matéria controvertida A 

controvérsia consiste em saber se a requerida pode negar a internação 

do menor autor em UTI neonatal, conforme prescrição médica, durante o 

prazo de carência contratual. Distribuição Ônus da Prova Tendo em vista 

que foi deferido o pedido de inversão do ônus da prova, por se tratar de 

matéria relativa a relação de consumo, incumbe à ré comprovar que não 

se mostra ilegal a negativa de cobertura contratual em prazo de carência, 

quando indicada a internação em UTI. A parte autora não manifestou as 

provas que pretende produzir, enquanto a parte ré pugnou pela produção 

de prova oral e pericial, esta última para comprovar se houve ou não a 

existência de quadro clínico de urgência e emergência a justificar o 

afastamento da carência contratual. Desde já, INDEFIRO a realização de 

prova oral e pericial, esta última, em específico, porque conforme 

documentos de ID 8375305, a médica atendente determinou a internação 

do menor em UTI neonatal, não havendo que se falar que o caso não era 

de urgência ou emergência, como quer fazer crer a requerida, a quem 

cabe desconstituir as alegações da parte autora por meio de documentos 

específicos relacionados à internação do menor. Assim, faculto às partes 

a juntada de outros documentos, caso queiram, no prazo de 15 dias. 

Juntados, dê-se vistas à parte contrária, por 15 dias e, após, voltem-me 

conclusos para sentença, a qual, por sua vez, observará a prioridade 

dentro das metas estabelecidas pelo CNJ. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041413-40.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIA ADELA NOBREGA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041413-40.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

SYLVIA ADELA NOBREGA DE QUEIROZ REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A Não vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses 

previstas nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 (julgamento 

antecipado do mérito) do Código de Processo Civil. Não há questões 

processuais pendentes. A questão de fato e de direito nestes autos 

refere-se à regularidade no funcionamento do hidrômetro instalado na 

unidade consumidora da autora. Tendo em vista que foi deferido o pedido 

de inversão do ônus da prova – decisão que não foi objeto de recurso –, 

por se tratar de matéria relativa a relação de consumo, incumbe à ré 

comprovar a regularidade no funcionamento do hidrômetro. Ante o pedido 

expresso da parte requerida, DEFIRO a realização de perícia técnica no 

hidrômetro instalado na unidade consumidora da autora. Para tanto, 

nomeio, independentemente de compromisso, a empresa Forense Lab - 

Perícias e Consultoria, com endereço na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, sala 

1405, Bairro Alvorada, Cuiabá-MT, CEP 78048-250, fone: 65-98112-2338, 

endereço eletrônico: www.forenselab.com. Intime-se a empresa nomeada 

para apresentar proposta de honorários, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo concordância com a proposta de honorários e a 

comprovação de depósito do valor pela empresa ré, designe-se data para 

realização da perícia, a todos intimando. Os honorários periciais serão 

suportados pela empresa ré. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002855-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS HARGER JUNIOR OAB - SC29753 (ADVOGADO(A))

JANINE GIRARDI OAB - SC39458-O (ADVOGADO(A))

AMANDA ROCHA NEDEL OAB - SC32349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002855-62.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSE WILSON DA SILVA REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Não vislumbro 

nessa quadra processual quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 

354 (extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) 

do Código de Processo Civil. Trata-se de ação de indenização por danos 

morais c/c pedido de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada 

proposta por JOSÉ WILSON DA SILVA contra AGEMED SAÚDE S.A., 

alegando negativa de cobertura de internação em UTI, sob o argumento da 

requerida de carência contratual. 1. Impugnação à Justiça Gratuita A parte 

ré impugna a concessão da justiça gratuita ao autor, sob o argumento 

deste ser sócio da empresa cujo plano de saúde empresarial foi firmado. 

Todavia, apesar de a parte requerida juntar aos autos documento que 

comprova que o autor é empresário individual, este, por sua vez, não leva 

à presunção de saúde financeira, nos exatos termos do art. 99, § 4º, do 

CPC/15. Ademais, a insurgência não veio acompanhada de provas da 

ausência de miserabilidade, enquanto o autor trouxe a cópia do imposto de 

renda suficiente para comprovar sua impossibilidade de pagar as custas, 

razão pela qual mantenho a concessão da justiça gratuita. REJEITO, pois a 

impugnação ao pedido de justiça gratuita. 2. Impugnação ao valor da 

causa A requerida alega que o valor dado à causa de R$100.000,00 é 

excessivo, não expressa a realidade do objeto discutido e pode vir a 

prejudica-la em eventual condenação ao pagamento dos ônus 

sucumbenciais. Referida impugnação é totalmente descabida, pois o valor 

atribuído à causa indenizatória deve corresponder ao pretendido pelo 

autor e não ao valor que o réu entende que, em caso de procedência, 

poderia ser condenado. REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao valor da causa. 3. 

Matéria controvertida A controvérsia consiste em saber se é dever da 

seguradora custear todo o tratamento do autor, com internação em UTI e o 

que mais for necessário para tratar o problema cardíaco de urgência, 

enquanto o seu plano de saúde coletivo empresarial modalidade 

ambulatorial está em carência, e se a negativa acarretou dano moral ao 

autor. Distribuição Ônus da Prova Tendo em vista que foi deferido o pedido 

de inversão do ônus da prova, por se tratar de matéria relativa a relação 

de consumo, incumbe à ré comprovar que não possui responsabilidade em 

custear o tratamento médico indicado ao autor, em período de carência, e 

que não estejam previstos no contrato entabulado entre as partes e nem 

no rol da ANS. A parte autora não manifestou as provas que pretendia 

produzir; a parte ré pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Trata-se de 

matéria de fato e de direito, a ser comprovada por meio de prova 

documental, assim, faculto às partes a juntada de outros documentos, 

caso queiram, no prazo de 15 dias. Juntados, dê-se vistas à parte 

contrária, por 15 dias e, após, voltem-me conclusos para sentença, a qual, 

por sua vez, observará a prioridade dentro das metas estabelecidas pelo 

CNJ. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002089-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIO E FORMA DECOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILSON COSTA DE ARRUDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002089-09.2019.8.11.0041. AUTOR(A): FIO 

E FORMA DECOR LTDA - ME REU: ARILSON COSTA DE ARRUDA 

SANEAMENTO Não vislumbro nessa quadra processual quaisquer das 

hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 

(julgamento antecipado do mérito) do Código de Processo Civil. Não há 

questões processuais pendentes. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas. A questão de fato e de direito nestes autos 

refere-se à execução do cheque emitido pelo requerido em 03/07/2017, 

pré-datado para 03/12/2017 no valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos 

reais), o qual foi devolvido sem compensação oriundo de negociação 

consumerista realizada entre o autor e o requerido na compra de diversos 

materiais de decoração. O requerido opôs embargos à monitória 

argumentando que, de início, a relação negocial foi para apresentar 

projetos e compra e venda de itens de decoração, todavia, mudou com a 

finalidade de incluir novos itens e alterar o papel de parede a ser instalado 

em um dos quartos do apartamento (Id. 18817748). Por fim, a 

autora/embargada afirma que não presta serviços de instalação e 

medição, mas tão somente comercializa os produtos como o papel de 

parede que é vendido por unidade (rolo) e não por metros como ratifica o 

embargante. In casu, verifica-se que a questão fática discute qual a 

metragem necessária para instalação do papel de parede no quarto da 

filha do requerido/embargante. Nesse contexto, o autor pugna pelo 

julgamento antecipado da lide e o requerido requer a produção de prova 

oral e pericial. Indefiro a produção de prova pericial, uma vez que é 

desnecessária a medição da área de colocação do papel de parede, pois 

já restou demonstrado nos autos que 2 rolos do papel de parede foram 

suficientes. Intime-se a autora/embargada para juntar aos autos o contrato 

social da empresa, no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro o pedido de 

produção de provas orais e designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 13/05/2020, às 14:00 horas, para fins de oitiva das 
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testemunhas já arroladas e as que vierem a ser oportunamente arroladas, 

até o máximo de 10 (dez) para cada parte (art. 357, §6º do CPC), devendo 

o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias contados da 

intimação desta decisão. Cabe ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará intimação de 

forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 455, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043894-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. A. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043894-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

S. L. A. L. REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO A parte autora propôs a presente ação de obrigação de fazer 

com pedido de tutela específica ou antecipada contra a UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em razão da negativa da 

requerida em cobrir os custos com os equipamentos indicados pelo 

médico da parte autora, que é portadora de PARALISIA CEREBRAL DO 

TIPO QUADRIPLÉGIA ESPÁSTICA com GMFCS nível III. A requerida alega 

em suma, que: a) o CDC deve ser aplicável subsidiariamente à Lei 

específica nº 9.656/98; b) a autora recebe o tratamento domiciliar via 

Home Care, o qual se trata de mera liberalidade do plano de saúde, que 

não prevê a cobertura de todo custo decorrente da assistência domiciliar 

para atender o conforto do beneficiário, mormente diante da ausência de 

previsão contratual e/ou de taxatividade no rol da ANS. Requer a 

improcedência dos pedidos. Matéria controvertida A questão de fato 

nestes autos refere-se a negativa de fornecimento dos equipamentos 

indicados para o deslocamento e atividade diária da autora que recebe 

tratamento via Home Care (Tutor Longo Kafo Bilateral; Órtese para mão; 

Cadeira de banho; Cadeira de alimentação Newadapt), sob o argumento 

de que não compete à seguradora de saúde adquiri-los, por não estarem 

previstos em contrato e nem no rol da ANS, e ainda, por se tratar de bens 

opcionais que beneficiam o conforto do paciente, de competência da 

família. Distribuição Ônus da Prova Tendo em vista que foi deferido o 

pedido de inversão do ônus da prova, por se tratar de matéria relativa a 

relação de consumo, incumbe à ré comprovar que não possui 

responsabilidade em custear os equipamentos indicados para o 

deslocamento e atividade diária da autora (Tutor Longo Kafo Bilateral; 

Órtese para mão; Cadeira de banho; Cadeira de alimentação Newadapt), 

por se tratar de paciente em tratamento via Home Care, e por não estarem 

previstos no contrato entabulado entre as partes e nem no rol da ANS. A 

parte requerida pugna pela produção de prova documental e oral; a autora 

pela produção de prova oral e pericial, esta última para demonstrar que os 

itens solicitados são necessários para a melhoria de vida da autora. 

Contudo, a prova oral e a pericial não têm utilidade para o deslinde da 

demanda, posto que a prova, no caso em tela, é essencialmente 

documental. Diante disso, indefiro a realização de prova oral e pericial. 

Assim, faculto às partes a juntada de outros documentos, caso queiram, 

no prazo de 15 dias. Juntados, dê-se vistas à parte contrária, por 15 dias 

e, após, voltem-me conclusos para sentença, a qual, por sua vez, 

observará a prioridade dentro das metas estabelecidas pelo CNJ. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1039915-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA OAB - MT18404-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO MARCHENA DO PRADO PACCA OAB - RJ79733 

(ADVOGADO(A))

ERICH ADOLFO SILVA WEINSTOCK OAB - RJ33872 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - DF10524-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039915-06.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS REU: 

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA SANEAMENTO Não vislumbro nessa quadra 

processual quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção 

do processo) e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do Código de 

Processo Civil. Não há questões processuais pendentes. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas. Trata-se de Ação Monitória 

proposta por FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS 

em face de VALDEIR DE QUEIROZ LIMA. A questão de fato e de direito 

nestes autos referem-se a cobrança do contrato de empréstimo nº 

856000, realizado pelo requerido com a autora Petros em 19/09/2012, em 

que o mesmo não honrou com o pagamento integral das parcelas 

avençadas perfazendo o montante de R$24.268,65 (vinte e quatro mil, 

duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) quando 

proposta a ação. Notificado extrajudicialmente sobre a existência do débito 

e das providências a serem tomadas, o mesmo permaneceu inerte. O 

requerido opôs embargos à monitória e suscitou preliminar de inépcia da 

inicial ante a ausência de documento indispensável a propositura da ação. 

No mérito, afirma que realizou empréstimo no valor de R$ 90.000,00 

(noventa mil reais) com taxa de juros de 0,59% a.m.. No período de 

outubro a dezembro de 2012 efetuou amortizações no total de R$ 

70.032,08 (setenta mil, trinta e dois reais e oito centavos), bem como no 

período de janeiro/2013 a fevereiro/2017 efetuou o pagamento de 34 

parcelas de R$ 698,54 (seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e 

quatro centavos), totalizando o valor de R$ 23.750,36 (vinte e três mil, 

setecentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos) e mesmo assim os 

boletos continuavam a chegar. Solicitou extrato do débito em 2017 e 

constatou que o saldo devedor era de R$ 21.264,63 (10/03/2017). 

Preliminar – Inépcia da Inicial O embargante suscita inépcia da inicial ante a 

ausência de documento indispensável para a propositura da ação (prova 

escrita), uma vez que o contrato não possui assinatura das partes e que 

não teve ciência das condições contratuais registradas no Ofício de 

Registro de Título e Documentos da Comarca do Rio de Janeiro. Verifico 

que a preliminar deve ser rejeitada, pois o próprio embargante admite ter 

efetuado o empréstimo emergencial com a embargada no valor total de R$ 

90.000,00 (noventa mil reais) enquanto ainda trabalhava na empresa. Além 

disto, a ausência do documento não implica em inépcia da inicial, uma vez 

que a tal irregularidade pode ser suprida (arts.321,CPC). As partes 

pugnam pela realização de perícia contábil com a finalidade de esclarecer 

o real valor da dívida ainda pendente. Assim sendo, defiro o pedido e 

nomeio, independentemente de compromisso, a empresa Forense Lab - 

Perícias e Consultoria, com endereço na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, sala 

1405, Bairro Alvorada, Cuiabá-MT, CEP 78048-250, fone: 65-98112-2338, 

endereço eletrônico: www.forenselab.com. para a realização da perícia 

contábil a fim de apurar o real valor da dívida do requerido/embargante 

ante o empréstimo realizado. Intime-se a empresa nomeada para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo concordância com a proposta de honorários e a 

comprovação de depósito do valor pelas partes, designe-se data para 

realização da perícia, a todos intimando. Os honorários periciais serão 

arcados por ambas as partes. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062173-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHERILYN KARINE FRITSCHE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT14547-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REU)
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Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1062173-73.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CHERILYN KARINE FRITSCHE REU: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos 

ajuizada por CHERILYN KARINE FRITSCHE em face de SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA, na qual a autora pleiteia, liminarmente, a concessão de 

tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, restabeleça o sinal da TV por assinatura 

contratado entre as partes. Em suma, alega a autora que é cliente da 

requerida, e que sua TV por assinatura se encontra sem sinal desde o dia 

20/11/2019, apesar de ter efetuado o pagamento das faturas dos meses 

de agosto a dezembro de 2019, e de agendar por duas vezes a visita de 

técnicos da requerida, os quais não compareceram na data aprazada. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. No caso, porém, tratando-se de antecipação de 

tutela específica, prevista no artigo 497 do CPC/15; e no artigo 84, § 3º, do 

Código de Defesa do Consumidor, para sua concessão, se faz necessária 

a análise da relevância do fundamento da demanda e do justificado receio 

de ineficácia do provimento final, vejamos: “Art. 497. Na ação que tenha 

por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o 

pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que 

assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. (...) 

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de 

fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou 

determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento. § 3º, Sendo relevante o fundamento da demanda e 

havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz 

conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o 

réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer 

tempo, em decisão fundamentada. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 

8.952, de 13.12.1994)”. Na espécie, o relevante fundamento da demanda 

vem demonstrado por meio da imagem anexada no Id. 27744190, de cujo é 

possível extrair, prima facie, que a requerente não estaria desfrutando do 

serviço de TV por assinatura contratado entre as partes, ante a ausência 

de sinal. O justificado receio de ineficácia do provimento final decorre do 

risco de a autora ser impedida de utilizar o serviço de TV por assinatura 

durante todo o trâmite processual. Ante o exposto, CONCEDO a tutela de 

urgência específica, liminarmente, para determinar que a requerida, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, restabeleça o sinal da TV por 

assinatura contratado entre as partes. Para o caso de não cumprimento 

da determinação por parte da parte requerida, imponho a multa diária de 

R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos 

termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência designada para o dia 11/05/2020, às 

12h30min – Sala: Conciliação 7, com vistas à conciliação a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se. 

Cumpra-se com urgência, pelo Oficial de Justiça plantonista. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1043618-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA HELENA DE MAGALHAES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OFICINA MECÂNICA FORÇA MÁXIMA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA OAB - MT21847-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043618-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JUSSARA HELENA DE MAGALHAES CORREA REQUERIDO: OFICINA 

MECÂNICA FORÇA MÁXIMA LTDA A parte autora propôs a presente ação 

de tutela cautelar requerida em caráter antecedente contra a OFICINA 

MECÂNICA FORÇA MÁXIMA LTDA., alegando, em suma: adquiriu o 

caminhão descrito na inicial da empresa CMG Mineração, na data de 

28/08/2017; em meados de janeiro/2018, o referido caminhão apresentou 

problemas mecânicos, ocasião em que o filho da autora levou o mesmo à 

oficina requerida, que cobrou pelo conserto o valor de R$8.000,00, 

devidamente quitados pela autora; que a requerida se negou a devolver o 

caminhão, alegando que a autora não cumpriu o contrato com o antigo 

proprietário, e ainda, ofereceu o bem à venda no site OLX. Pugna pela 

concessão de liminar para compelir a requerida a devolução imediata do 

caminhão; após aditada a inicial, pugnou pela condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais e danos materiais, com a repetição do 

indébito em dobro, além dos ônus da sucumbência. A liminar foi deferida 

para determinar a devolução do veículo à autora, sob pena de multa diária, 

recebendo o feito como tutela antecipada em caráter antecedente. A 

contestação foi apresentada por Sergio Luiz Viana Acosta, proprietário da 

oficina mecânica requerida, pugnando pela retificação do polo passivo. No 

mérito, alegou em síntese, que: recebeu o veículo em sua oficina em 

24/07/2015, entregue pelo Sr. Frank Neli de Oliveira, proprietário da 

empresa CGM Mineração; que em 10/10/2017, o caminhão foi novamente 

encaminhado pela CGM a sua oficina para reparos; passados alguns 

meses, apareceram algumas pessoas interessadas na compra do veículo, 

sendo estas devidamente autorizadas pela empresa CGM Mineração, na 

pessoa do Sr. Frank Neli de Oliveira, para olharem o veículo, vez que o 

mesmo havia sido anunciado para venda; que em 14/12/2018 foi 

surpreendido pela decisão liminar concedida neste feito, que o compeliu a 

entregar o veículo à autora, com quem alega não ter qualquer relação 

comercial; que comunicou o ocorrido ao Sr. Frank, o qual consentiu com a 

entrega do bem, avisando que tomaria as medidas cabíveis. Assim, pugna 

pela improcedência dos pedidos iniciais, com a condenação da autora nas 

penas por litigância de má-fé. No caso concreto, os fatos são 

controversos, não sendo possível aferir tão somente pelos documentos 

juntados pelas partes, se de fato o caminhão objeto dos autos é de 

propriedade da autora, apesar do contrato de compra e venda juntado (ID 

17054569), já que o documento do mesmo encontra-se em nome da 

empresa CGM Mineração Ltda. – ME. Ademais, verifica-se do anúncio da 

OLX (ID 1704577), que a pessoa que estaria ofertando o veículo à venda 

seria o Sr. Frank Neli de Oliveira, o qual sequer é parte nestes autos. 

Diante disso, entendo prudente a realização de audiência de instrução e 

julgamento a fim de dirimir a controvérsia existente sobre os fatos 

narrados na inicial. Para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14/05/2020, às 14 horas, para fins de colheita do 

depoimento pessoal das partes autora e ré, além da oitiva das 

testemunhas já arroladas e que vierem a ser oportunamente arroladas, até 

o máximo de 10 (dez) para cada parte (art. 357, §6º do CPC), devendo o 

rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias contados da 

intimação desta decisão. Cabe ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará intimação de 

forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 455, do CPC. Intime-se o 

réu Sérgio Luiz Viana Acosta para no mesmo prazo de 15 dias, indicar a 
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qualificação e o endereço do Sr. Frank Neli de Oliveira, o qual arrolo como 

testemunha do juízo, devendo ser intimado para comparecer à audiência 

designada. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011396-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA PAULA REIS KRANHOLD PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011396-55.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

ERIKA PAULA REIS KRANHOLD PEREIRA REQUERIDO: TRICARD 

SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA, K.R. 

LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - ME SANEAMENTO Não vislumbro nessa 

quadra processual quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 

(extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do 

Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c condenação por danos morais com pedido de tutela antecipada 

proposta por ERIKA PAULA REIS KRANHOLD PEREIRA contra TRICARD 

SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. (BANCO 

TRIÂNGULO S.A.) e K. R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA. – EPP 

(SUPERMERCADO BOM JESUS). Alega em síntese, que: a) no ano de 2013 

adquiriu um cartão das requeridas, o qual era exclusivo para compras na 

segunda requerida; b) que para a realização das compras, mostrava-se 

imprescindível a apresentação de documento de identidade com foto, além 

de assinatura do titular do cartão no canhoto de compras; c) que em abril 

de 2016 a autora recebeu um novo cartão da primeira requerida (final 

5111), uma vez que o cartão final 6110 havia expirado a validade, ocasião 

em que a autora se desfez do mesmo, passando a se utilizar do novo 

cartão final 5111; d) que no mês de janeiro de 2017, recebeu uma fatura 

referente ao cartão antigo - final 6110, por compras supostamente 

realizadas em 30/11/2016 no valor de R$ 89,98, e outra no valor de 

R$100,00, e no dia 27/12/2016, uma compra de R$100,00; e) diz que 

tentou de todas as formas baixar os respectivos débitos de janeiro/2017 

(R$295,97) e fevereiro/2017 (R$357,86), por desconhecer sua origem, 

todavia, não obteve êxito, ressaltando que o seu nome foi incluído no 

SERASA por conta da respectiva dívida. Pugnou pela concessão de 

liminar a fim de retirar o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e, ao 

final, pela declaração de inexigibilidade da dívida, com a condenação das 

requeridas ao pagamento de danos morais. A primeira requerida rechaça 

todos os argumentos da inicial, afirmando que a autora contraiu dívidas no 

cartão e quitou parcialmente, gerando encargos que foram cobrados pela 

fatura discutida. A segunda requerida alega sua ilegitimidade passiva, ao 

argumento de que não encaminhou o cartão de crédito a autora, todavia, 

resta claro nos autos que os débitos discutidos são oriundos do cartão 

antigo (final 6110), que conforme documento de ID 6070235, foram 

emitidos por ambas as requeridas. Assim, REJEITO a preliminar. No mérito, 

a segunda requerida também rechaça todos os argumentos da inicial, 

afirmando que o cartão de crédito final 6110 não havia vencido, e que era 

perfeitamente possível sua utilização em conjunto com o novo cartão 

emitido pela primeira ré. Matéria controvertida A controvérsia consiste em 

saber se as faturas dos meses de janeiro/2017 (R$295,97) e 

fevereiro/2017 (R$357,86), encaminhadas para a autora, se referem a 

compras ou encargos relativos ao cartão final 6110; se as compras foram 

realizadas pela autora, já que dependia de apresentação de documento 

com foto e assinatura no canhoto da compra; se na data de utilização do 

respectivo cartão final 6110 este possuía vigência; se a autora realizou o 

cancelamento do cartão; e se os fatos causaram dano moral à autora. 

Distribuição Ônus da Prova Tendo em vista que foi deferido o pedido de 

inversão do ônus da prova no despacho inicial, o que não foi objeto de 

recurso pelas rés, por se tratar de matéria relativa a relação de consumo, 

incumbe às rés comprovar se os débitos discutidos nos autos foram 

efetuados pela autora. A autora e a primeira requerida pugnam pela 

produção de provas orais. Assim, DEFIRO o pedido, e designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 12/05/2020, às 14:00 horas, para fins 

de oitiva das testemunhas já arroladas e as que vierem a ser 

oportunamente arroladas, até o máximo de 10 (dez) para cada parte (art. 

357, §6º do CPC), devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 

(quinze) dias contados da intimação desta decisão. Cabe ao advogado 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará 

intimação de forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 455, do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002541-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARVALHO SABOIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY VITORIO OAB - MT27049/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002541-82.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANO CARVALHO SABOIA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de Ação Declaratória de 

Cancelamento de Ônus c/c Danos Morais ajuizada por ADRIANO 

CARVALHO SABOIA em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, na qual o autor pleiteia, liminarmente, a 

concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida (i) 

exclua o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; (ii) se abstenha de 

realizar o corte de energia elétrica em sua unidade consumidora, em razão 

do não pagamento da fatura de recuperação objeto da demanda; e (iii) 

suspenda a cobrança dessa fatura. Em suma, alega o autor que, no dia 

06/09/2018, os propostos da requerida foram até a sua residência e 

identificaram uma suposta irregularidade em seu medidor, sem efetuarem 

nenhuma comunicação a respeito da visita técnica; e que após a vistoria, 

deixaram um Termo de Ocorrência e Inspeção. Aduz, ainda, que não pôde 

averiguar os procedimentos e vistoria realizada, pois não detém 

conhecimento de engenharia elétrica; e que o medidor fica instalado em 

local alto e de difícil acesso, não podendo ser responsabilizado por 

eventuais irregularidades, pelo que se mostra injusta a cobrança da fatura 

de recuperação de consumo no valor de R$ 10.346 ,80 (dez mil trezentos 

e quarenta e seis reais e oitenta centavos). É o breve relato. Fundamento 

e decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

caso, mostra-se ausente a probabilidade do direito deduzido. Isso porque, 

conquanto o autor defenda que não realizou nenhuma intervenção no 

medidor de sua unidade consumidora, o simples fato de o aparelho se 

encontrar instalado em local de difícil acesso não é apto a demonstrar, 

prima facie, que o requerente não seja o responsável pelas 

irregularidades constatadas pelos prepostos da requerida. Ademais, 

conforme admitido pelo próprio autor, após a inspeção foi-lhe entregue o 

Termo de Ocorrência e Inspeção, pelo que, a princípio, teria sido 

observado o direito do requerente ao contraditório e à ampla defesa. 

Assim, da análise sumária dos elementos constantes nos autos, estaria 

demonstrada a idoneidade do procedimento administrativo que resultou na 

cobrança da fatura de recuperação de energia objeto da demanda. Diante 

do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

indefiro o pedido liminar. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 11/05/2020, às 9h30, Sala 7, a 

ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 
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nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059613-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAN NICOLAS RAMOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLITA JULIANA RAMOS DE OLIVEIRA OAB - MT17847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059613-61.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

YAN NICOLAS RAMOS OLIVEIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Recebo a emenda à inicial e defiro a 

juntada dos documentos indicados na petição Id. 27671805, os quais 

demonstram a hipossuficiência da parte requerente. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexigibilidade de Débito ajuizada por YAN NICOLAS 

RAMOS DE OLIVEIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, na qual o autor pleiteia, liminarmente, a 

concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida se 

abstenha de realizar o corte de energia elétrica em sua unidade 

consumidora, em razão do não pagamento da fatura objeto da demanda. 

Alega o autor que a requerida realizou a cobrança ilegal de uma fatura de 

recuperação de consumo de energia elétrica, emitida pela requerida com 

base em um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), cuja lavratura foi 

realizada de forma unilateral, sem garantir o contraditório e a ampla 

defesa, pois somente deu oportunidade de defesa ao requerente após 

todo o trabalho de perícia estar concluído, e ainda efetuou a cobrança da 

fatura antes da conclusão do prazo para o recurso administrativo. Aduz 

que não pode ser responsabilizado pelos débitos lançados na fatura de 

recuperação pois não agiu com culpa; e que o resultado final do laudo de 

inspeção do INMETRO, atestou a exatidão do medidor, tendo sido 

reprovado apenas em decorrência de um parafuso emperrado, em nada 

influenciando na aferição do consumo. Sustenta que, após a troca do 

medidor em 21/08/2018, os consumos dos meses seguintes 

permaneceram os mesmos, o que demonstra a inexistência de 

faturamento a menor. Assevera, por fim, que o critério adotado pela 

requerida na revisão de faturamento está incorreto, pois, conforme o 

artigo 115, inciso II, da ANELL, a média aritmética é em relação aos últimos 

12 meses, a partir do dia da inspeção. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

caso, identifico a probabilidade do direito deduzido, notadamente por meio 

da afirmação do requerente de que não teria sido notificado do Termo de 

Ocorrência e Inspeção, e da perícia realizada pelo INMETRO em seu 

medidor, o que violaria o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, e 

retiraria a idoneidade do procedimento administrativo que resultou na 

cobrança da fatura de recuperação de energia objeto da demanda. O 

perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos causados pela eventual 

suspensão no fornecimento de energia na unidade consumidora do autor. 

Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, 

o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o 

aspecto fático, eis que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela provisória 

pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, surgindo novos fatos 

que assim autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que a 

requerida se abstenha de realizar o corte de energia elétrica na unidade 

consumidora do autor, ou que a restabeleça no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas caso já tenha efetuado o corte, em virtude do não 

pagamento da fatura no valor de R$773,50 (setecentos e setenta e três 

reais e cinquenta centavos). Esta decisão não tem efeitos para o caso de 

existirem outras faturas vencidas e pendentes de pagamento e nem para 

outras hipóteses em que é permitida a suspensão do fornecimento de 

energia. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da 

parte Requerida, imponho a multa diária de R$300,00 (trezentos reais) até 

o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo 

único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 11/05/2020, às 11h30, Sala 

7, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se com urgência, pelo Oficial de Justiça 

plantonista. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044092-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044092-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO REGRESSIVA DE 

RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Para tanto, afirma que nas datas de 03/11/2017, 06/10/2017 

e 26/02/2018, houve oscilação de energia elétrica nas unidades 

consumidoras dos segurados descritos na inicial, danificando 

equipamentos elétricos em seus imóveis. Diante da ocorrência, a autora 

teve que arcar com o valor da indenização securitária no valor total de R$ 

4.180,90 (quatro mil e cento e oitenta reais e noventa centavos), Assim, 

asseverando ser a ré a responsável pelo sinistro, pugna pela sua 
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condenação ao pagamento da importância R$ 4.180,90 (quatro mil e cento 

e oitenta reais e noventa centavos), a título de danos materiais, além da 

verba de sucumbência e despesas processuais. A ré apresentou 

contestação, arguindo preliminar de falta de interesse de agir da autora, 

ante a ausência de reclamação do segurado pela via administrativa; e no 

mérito sustenta inexistência de nexo de causalidade entre os fatos e os 

danos efetivos; ocorrência de excludente de responsabilidade; Ao final, 

pugna pela improcedência dos pedidos iniciais (Id. 19289369). Impugnação 

à contestação, rechaçando os argumentos suscitados na contestação (Id. 

19640670). A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide; e a 

parte requerida pugnou pela designação de audiência de instrução e 

julgamento. É o relatório. Fundamento e Decido. O feito não demanda 

dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento antecipado do 

mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. Preliminar de falta de 

interesse de agir Da análise da petição inicial, extrai-se o interesse de agir 

da autora diante da necessidade do reconhecimento judicial da 

responsabilidade da requerida pelos danos aduzidos na petição inicial, 

bem assim do direito de regresso à seguradora requerente, sendo a ação 

adequada à obtenção do provimento almejado. Ademais, desnecessário o 

esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação de 

ressarcimento de danos, sob pena de violação ao princípio constitucional 

da inafastabilidade da jurisdição. Com essas considerações, rejeito a 

preliminar. Mérito Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da 

parte autora em face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou 

a danificação de eletroeletrônicos dos imóveis dos segurados, 

ocasionando danos materiais de R$ 4.180,90 (quatro mil e cento e oitenta 

reais e noventa centavos). Sem maiores sobressaltos vejo que a 

pretensão inicial merece guarida. Inicialmente é valido salientar que a 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, 

respondendo pelos danos causados independente de culpa. Os artigos 14 

e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos.” Para imputar a responsabilidade pelos danos 

causados à requerida, basta a parte autora demonstrar a comprovação do 

prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é incontroverso 

que a autora ressarciu os segurados no valor total de R$ 4.180,90 (quatro 

mil e cento e oitenta reais e noventa centavos), sub-rogando-se nos 

direitos do usuário do serviço de energia elétrica. Também restou 

comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que 

ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, 

consoante se extrai dos laudos técnicos juntados com a inicial, emitidos 

por empresas especializadas. Sendo assim, não há dúvidas de que, 

havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está 

obrigada a reparar os danos ocasionados. Consigno ainda que a 

requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 

373, II, CPC). Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir 

integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante. 

Outro não é o entendimento do E. TJMT: “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  N . 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)”. (g.n.) Ante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao 

ressarcimento do valor de R$ 4.180,90 (quatro mil e cento e oitenta reais e 

noventa centavos) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a 

partir da data de cada desembolso, conforme descrito na inicial. Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016634-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEUDES DE OLIVEIRA RODRIGUES REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por CLEUDES 

DE OLIVEIRA RODRIGUES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em suma, a autora contesta as faturas 

dos meses de junho, julho e agosto de 2017, respectivamente nos valores 

de R$424,71, R$291,79 e R$130,10, ao argumento de que tais cobranças 

não refletem o seu consumo real. Alega, ainda, que a ré inseriu o seu 

nome nos cadastros de inadimplentes, tudo em razão do não pagamento 

das faturas objeto da demanda, pelo que faz jus à reparação pelos danos 

morais suportados. Ao final, pleiteou a procedência dos pedidos iniciais 

para (i) declarar inexistente os débitos objeto da demanda, ou determinar a 

revisão das faturas ao valor médio de consumo; e (ii) condenar a ré ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 

(dez mil reais). A requerida apresentou contestação no Id. 19324177, 

defendendo, em síntese, que (i) inexistem quaisquer irregularidades nos 

valores cobrados nas faturas de energia elétrica, haja vista que a fatura 

referente a 06/2017 teve a leitura realizada pelo acúmulo de consumo dos 

meses anteriores, quais sejam, 02/2017, 03/2017, 04/2017 e 05/2017, nos 

quais não foram realizadas a leitura, sendo que as faturas referentes a 

07/2017 e 08/2017 tiveram a leitura efetuada normalmente pela média; e (ii) 

não há danos morais a serem indenizados, requestando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação no Id. 19959635. A parte 

ré pleiteou o julgamento antecipado do mérito, enquanto a autora requer a 

produção de prova oral (Ids. 20429302 e 20442997). Vieram-me os autos 

conclusos. É relatório. Fundamento e decido. O feito comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Antes 

de analisar os requisitos atinentes a responsabilidade civil, verifica-se que 

a relação de consumo no caso sub judice é patente, razão pela qual 

devem incidir as disposições do código consumerista. Cinge a questão 

acerca da suposta irregularidade em relação à emissão das faturas 

meses de junho, julho e agosto de 2017 – respectivamente nos valores de 

R$424,71, R$291,79 e R$130,10 –, bem como se a negativação em razão 

do não pagamento desses débitos gerou danos morais. A autora alega 

que tais cobranças não refletem o seu consumo real, enquanto a ré 

sustenta que a fatura referente a 06/2017 teve a leitura realizada pelo 

acúmulo de consumo dos meses anteriores, quais sejam, 02/2017, 

03/2017, 04/2017 e 05/2017, nos quais não foram realizadas a leitura, 

sendo que as faturas referentes a 07/2017 e 08/2017 tiveram a leitura 

efetuada normalmente pela média. Em que pese os argumentos 

apresentados na contestação, verifica-se que requerida não trouxe aos 

autos nenhum elemento apto a demonstrar que os valores cobrados na 
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fatura referente a 06/2017, de fato se referem ao acúmulo de consumo em 

virtude da ausência de leitura nos meses anteriores, a exemplo de um 

laudo, vistoria ou cópia de procedimento administrativo. Da mesma forma, 

em relação às faturas referentes a 07/2017 e 08/2017, não trouxe aos 

autos nenhum elemento apto a demonstrar a regularidade da cobrança de 

seus respectivos valores, a exemplo do laudo de vistoria no medidor de 

energia elétrica em questão, tendo se limitado a defender a cobrança de 

consumo pela média. Destarte, cabia à requerida desincumbir-se do seu 

ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, e se não fez, 

merece ser acolhida a tese arguida na petição inicial, consistente na 

abusividade da cobrança de valores acima da média mensal de consumo 

do autor. Dessa forma, merece ser acolhido o pedido alternativo de 

refaturamento – e não o de declaração de inexistência de débito, já que o 

consumo no período não foi negado pelo autor –, para determinar a 

revisão das faturas impugnadas na petição inicial à média de consumo de 

energia do autor, correspondente a 61 KWh, conforme fatura do mês de 

junho de 2016, anexada no Id. 13669967. No que tange à indenização por 

danos morais, segundo a inteligência do art. 14 do CDC, eventuais 

prejuízos causados aos consumidores devem ser respondidos de forma 

objetiva, independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a prova 

da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou 

devidamente comprovado. Conforme orientação sedimentada no STJ 

(AgInt no AREsp 1276292/SC, Rel. Ministro Aurélio Bellizze, Terceira 

Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018), o abalo moral em caso de 

restrição indevida em cadastros restritivos de crédito caracteriza-se como 

in re ipsa, dispensando a comprovação do abalo sofrido. Reconhecido o 

dever de indenizar, o quantum deve ser fixado consoante os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, observar o caráter 

punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta 

identificada como danosa. Atendendo aos critérios citados acima fixo a 

indenização em R$2.000,00 (dois mil reais). Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para (i) 

determinar a readequação das faturas dos meses de junho, julho e agosto 

de 2017 – respectivamente nos valores de R$424,71, R$291,79 e 

R$130,10 –, à média de consumo de energia do autor, correspondente a 

61 KWh; e (ii) condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta 

sentença (Súmula 362 do STJ). Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044447-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EUCLIDES JACINTO DE MORAES REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER E NÃO FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por EUCLIDES JACINTO 

DE MORAES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Em suma, alega o autor que recebeu em sua residência 

uma fatura de recuperação de consumo de energia, no valor de 

R$1.882,53 (um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três 

centavos), amparada na suposta irregularidade descoberta em seu 

medidor, cujo Termo de Ocorrência e Inspeção foi realizado de forma 

unilateral, violando o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, 

pugnou pela concessão de tutela de urgência, para determinar (i) a 

suspensão da cobrança no valor de R$1.882,53; e (ii) que a requerida se 

abstenha de suspender o serviço de energia para a sua unidade 

consumidora, e de inserir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, 

em virtude do não pagamento da fatura objeto da presente demanda. Ao 

final, pleiteia a procedência dos pedidos iniciais, para (i) declarar a 

inexistência do débito noticiado na fatura impugnada; e (ii) condenar a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A tutela de 

urgência foi concedida no Id. 17177951. A requerida apresentou 

contestação no Id. 19464846, defendendo, em síntese, a legitimidade da 

cobrança dos valores, diante da irregularidade encontrada no aparelho 

medidor instalado na unidade consumidora do autor, e a inexistência de 

danos morais. Requer, por fim, a improcedência dos pedidos iniciais. 

Impugnação à contestação no Id. 19951092. Vieram-me os autos 

conclusos. É relatório. Fundamento e decido. O feito comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC. No 

caso, cinge a questão acerca da regularidade na cobrança de valores a 

título de recuperação de consumo de energia. Da análise dos autos, 

verifica-se que a requerida promoveu, em 15/05/2018, inspeção na 

unidade consumidora da requerente, vindo a constatar uma irregularidade 

no medidor – “medidor sem neutro de referência de entrada” –, conforme 

Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 659778, o qual foi assinado pelo 

requerente (Id. 20429126 – pag. 2). Desta forma, constata-se que foi 

garantido à parte autora o direito ao contraditório e à ampla defesa, razão 

pela qual mostra-se correto o procedimento adotado pela empresa 

requerida que, no exercício regular do seu direito, verificou a 

irregularidade do medidor e emitiu fatura com a recuperação de consumo 

amparada na legislação aplicável à espécie, cuja responsabilidade é do 

usuário, que se beneficiou da situação, diante da vedação do 

enriquecimento sem causa. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – ENERGISA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – 

CONSTATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DO 

ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA ANEEL – CONSUMIDOR 

CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – REAL DIFERENÇA 

DO CONSUMO – COBRANÇA - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a ocorrência de irregularidade no 

medidor de energia elétrica, impõe-se a responsabilidade do consumidor, 

que se aproveitou da irregularidade ou permitiu que terceiro dela se 

aproveitasse, art. 72, IV, “c” da Resolução nº 456/00 da ANEEL. Viável a 

cobrança da recuperação do consumo durante o período em que perdurou 

a ilicitude (STJ Ag 1279155/RS). (Ap 15130/2018, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)” (g.n.) Logo, a requerida se 

desincumbiu do seu encargo no transcorrer da lide, nos termos do artigo 

373, inciso II do Código de Processo Civil, merecendo ser julgado 

improcedentes os pedidos iniciais. Diante do exposto, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial. Revogo a tutela de urgência concedida no Id. 17177951. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015, 

devendo ser observadas as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por 

ser a requerente beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029534-02.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

INGRID APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA E SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizada por Ingrid Aparecida de Oliveira Lima e Silva contra Porto 

Seguro Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e 

oito mil e quinhentos). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 13/04/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor 

da causa, inépcia da inicial e falta de interesse processual, que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. Realização de 

avaliação médica (ID 27332124), sendo apresentado laudo pericial. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 13/04/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da ausência de 

documentos essenciais á regulação do sinistro Conforme se verifica na 

Lei. N° 6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o que foi 

demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi apresentada a 

Carteira Profissional do Conselho Federal da requerente que também 

contém os demais documentos RG E CPF, por tais motivos, afasto a 

preliminar ventilada. IV - Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento 

das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Tendo em vista 

que a resistência administrativa restou caracterizada em juízo, com a 

contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 21433922) e o laudo pericial 

(ID 27332124). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos PUNHOS o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu punho direito é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (13/04/2019). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), 

na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002312-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAN FERREIRA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002312-25.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 25/06/2020 Sala: Conciliação 10 Horário: 10:30, que será 
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realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002322-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SABINO DE CAMPOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002322-69.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 25/06/2020 Sala: Conciliação 10 Horário: 10:45, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024183-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MARIA DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA ALVES RIBEIRO OAB - MT20370/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON BARBOSA DE BRITO (REQUERIDO)

VILANIA BARBOSA DE BRITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT16708-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024183-82.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para que, no prazo de 05 dias, compareça a Agência da 

Caixa Econômica Federal, portando os documentos dos menores, no 

endereço e dados de id 28058238, a fim de dar maior agilidade ao 

andamento do feito, e solicite ao Gerente a abertura da conta em nome 

dos menores conforme decisão de id 24304153. Infomre a agência que 

enviamos o ofício de nº 489/2019 e até a presente data não recebemos 

retorno. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028595-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO PEREIRA CANONGIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT16606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TITO LIVIO CORREA (REU)

TITO LIVIO CORREA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028595-56.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID 27948960. Após decurso do prazo, deverá a parte autora dar 

prosseguimento no feito independente de qualquer intimação. Em seguida, 

certifique-se e concluso. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003723-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILSON RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELIA PIRES DA SILVA OAB - MT0017141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAR ROHDEN (REU)

TESSA DOS ANJOS RAMOS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003723-11.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Expeça-se 

novo mandado de citação, conforme requerido no ID 21956738. Caso seja 

constatado a hipótese do art. 252 do CPC, fica desde já autorizado a 

citação por hora certa. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023987-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CLARO DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023987-78.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID 24848330, cite-se como requerido. Cuiabá/MT, 21 de janeiro 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021178-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT4378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZUCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1021178-23.2016.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023127-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLOCAR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANA APARECIDA DAS NEVES VALENTIM OAB - SP223195 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COSAN LOGISTICA S/A (REU)

RUMO MALHA NORTE S.A (REU)

ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023127-82.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para apresentar impugnação aos embargos monitórios. 

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008478-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RHAIANE DANIELE DA SILVA FORTES (AUTOR(A))

MARIA CONCEICAO DE SENE FARIA (AUTOR(A))

ROSANGELA MENDONCA REINEHR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT9462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008478-78.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035081-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA CESARIO BERTONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PNEUS OURO NEGRO LTDA - ME (REU)

ASSOCIACAO COMERCIAL, EMPRESARIAL DE SANTA HELENA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035081-91.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Indefiro a 

citação do réu por edital, eis que o autor não esgotou os meios para 

localização de seu endereço, conforme determina o art. 256, §3° do CPC. 

Intime-se o autor para requerer o que entende por direito. Cuiabá/MT, 23 

de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1025638-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL APARECIDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO CURVO DE CAMPOS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025638-19.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro 

pedido de ID 12830091. Intime-se a parte autora pessoalmente para que 

tome ciência acerca da certidão do oficial de justiça e compareça a 

Defensoria Pública, em cinco dias. Decorrido o prazo, encaminhe-se os 

autos à Defensoria Pública para requerimentos pertinentes. Cuiabá/MT, 23 

de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005320-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SCUDERIA VEICULOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T.L.L - TRANSPORTES LOCACAO E LOGISTICA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005320-15.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro 

pedido de ID 22391208, cite-se a ré para oferecer defesa, no endereço 
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informado. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033862-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES OAB - MT12554-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LP CARDANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REU)

MANUTENCAO TECNICA SAO PAULO LTDA - ME (REU)

BR 364 COMERCIO DE CAMINHOES PECAS E SERVICOS LTDA (REU)

DISTRIBUIDORA DE RADIADORES SAO LUCAS LTDA - ME (REU)

RETIFICA UNIVERSAL LTDA - EPP (REU)

Outros Interessados:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES (REPRESENTADO)

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033862-43.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

inadequação da via e pelas razões já expostas, indefiro pedido de ID 

20553030, Cumpra-se a decisão de ID 20275993, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010557-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010557-93.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro a emenda 

da inicial. Cite-se o executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, 

sob pena de lhe serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa. No caso de integral 

pagamento da obrigação no prazo de três dias, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça 

deverá, uma vez constatado o não pagamento da obrigação, penhorar e 

avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação do executado (art. 829, § 

1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo para o oferecimento dos 

embargos, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o 

depósito de 30% do valor da execução, mais custas e honorários 

advocatícios, poderá o executado requerer o parcelamento do restante em 

até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de 

janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002096-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERTOLDO BARCHET ADVOGADOS ASSOCIADOS SC. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665-O (ADVOGADO(A))

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO MEDEIROS PARRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002096-64.2020.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000903-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1000903-19.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033822-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEUZA MACHADO (EXECUTADO)

GABRIELLA BRAVO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033822-27.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 27913725, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

23 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041393-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIA. HERING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO BRASIL MIGLIORINI OAB - PR77375 (ADVOGADO(A))

HEITOR HENRIQUE PEDROSO OAB - PR37589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA SANTA CESTARI (EXECUTADO)

CAIO CESAR CESTARI PENASSO (EXECUTADO)

CAIO CESAR CESTARI PENASSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ Processo n. 1041393-49.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que compulsando os autos verifiquei o 

pagamento de apenas uma diligência. Assim, nos termos do art. 482,VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder à 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado 

através do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . 

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034604-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILSON VICENTE CHAGAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034604-97.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 23 

de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001205-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMARA POLVERINE MORAIS GUIDETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FERNANDO PAGOTTO (REU)

ARTHUR PEREZ DE LIMA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001205-43.2020.8.11.0041 DESPACHO Na emenda 

à inicial feita espontaneamente pela parte autora, esta alega que os réus 

estão condicionando o pagamento de seu pró-labore ao pagamento dos 

honorários advocatícios da Drª Raquel Cristina Rockenbach Bleich, a qual 

não presta serviços à empresa. Contudo, da análise da conversa via 

aplicativo trazida aos autos, observa-se que o réu Arthur afirma que o 

pagamento do pró-labore está dependendo da liberação da própria autora 

(ID 28001186). Já do print da tela do Banco do Brasil, é possível verificar a 

possibilidade de a autora autorizar somente uma das transações ali 

constantes (ID 28001792). À par destas considerações e, visando a 

melhor análise do pedido de tutela de urgência, determino a intimação da 

autora para esclarecer a este Juízo qual o impedimento de ela autorizar 

somente a transação em que é beneficiária, no prazo de 15 dias. Com a 

manifestação ou o decurso do prazo, concluso para deliberações. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056443-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA VUOLO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANA CHRISTINA EUBANK GOMES OAB - MT5495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

UMTE - UNIAO MATO-GROSSENSE DOS ESTUDANTES (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1056443-81.2019.8.11.0041 Vistos e etc. A fim de 

apreciar o pedido de id. 28274573, traga autora documentos 

hábeis/orçamentos à comprovar os valores a serem gastos para o custeio 

da cirurgia pretendida, em 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, 

manifeste-se a autora quanto à correspondência devolvida, conforme id 

28059561. Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1239184 Nr: 17840-24.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO LEONARDO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MARCIO DA SILVA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:21.048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente pessoalmente para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1016011 Nr: 30153-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO GARCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO SIQUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO FELIPE DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:13.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos.

Intime-se a Defensoria Pública da sentença proferida à p. 95/97, 

encaminhando-lhe os autos.

Indefiro o pedido de p. 99, eis que a Defensoria Pública não representa o 

autor.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1046753 Nr: 44770-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Silvana Maria dos 

Santos, em face de Casas Bahia Comercial Ltda. Assim, promovam-se as 

devidas anotações na capa dos autos e no sistema Apolo.

Intime-se o devedor, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º, II do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 
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o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento voluntário do débito, e 

caso haja pedido de bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, 

apresente o exequente planilha atualizada, devendo incluir multa e os 

honorários acima arbitrados, no prazo de cinco dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1438552 Nr: 17408-34.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO MURILO ALVES BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA 

SILVA - OAB:18.060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Entrementes, não há como autorizar, nesta quadra 

processual e sem a formação do contraditório, a retirada da restrição.O 

que pode e deve ser deferido em sede de tutela é que a posse do veiculo 

permaneça com o embargante até o deslinde do feito. Afinal, não restou 

demonstrado que a espera pelo contraditório poderá trazer prejuízo à 

parte, máxime porque o embargante narra que adquiriu o veiculo em 2013, 

mas somente após constrição, realizada em 2018, é que se preocupou em 

promover a transferência no DETRAN.Posto isto, recebo os embargos 

para discussão e determino a suspensão da execução em apenso, 

apenas em relação ao veiculo FORD FOCUS 1.6L, placa NBS-6999, 

2005/2005, que ficará na posse do embargante até ulterior decisão deste 

juízo. (art. 678 do CPC). Certifique-se nos autos em apenso.Cite-se o 

embargado para contestar no prazo de quinze dias, conforme o art. 679 

do CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 100292 Nr: 6482-29.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYDD APARECIDA NUNES LEAL BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA RODRIGUES 

ASSUNÇÃO - OAB:17.989/MT

 Vistos.

Cumpra-se a decisão proferida nos embargos de terceiro em apenso.

Defiro o pedido de vistas de p. 192, por cinco dias.

Atualize-se os dados dos patronos das partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 100378 Nr: 10658-17.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYDD APARECIDA NUNES LEAL BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, THAISA 

CRISTINA LEMOS DA SILVA PENHA - OAB:9.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA RODRIGUES 

ASSUNÇÃO - OAB:17.989/MT

 Despacho

Defiro o pedido de vistas formulado à p.177, por cinco dias.

Atualizem-se os dados dos patronos das partes.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70176 Nr: 857-43.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDÁSIO DE ALMEIDA BRITO, ROSÁLIA MANDU BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DAS TELAS, JOÃO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:OAB/MT 

2915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

sobre a correspondência devolvida juntada à fl. 145, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824358 Nr: 30420-28.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA FERNANDA RIBEIRO PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNERARIA DOM BOSCO LTDA, JOSE LUIS 

DA SILVA, SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A, SILZOMAR PEREIRA 

BEJARANO - OAB:15.199, SILZOMAR PEREIRA BEJARANO - 

OAB:15199

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito com intimação à parte requerida (deunciada à lide) Sul América 

para manifestar acerca da petição da parte autora de fls. 272, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1040288 Nr: 41772-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID ARBID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTHON FIALHO BLESSAMANN - 

OAB:2737-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SCHOTTEN 

WITTMANN - OAB:10.192

 Vistos.

Os autos vieram conclusos sem que todas as determinações de p. 236 

tenham sido atendidas.

Assim, determino que a Gestora cumpra o determinado nos itens 3 e 4 da 

decisão de p. 236.

Determino também que o executado se manifeste sobre a cessão de 

crédito noticiada à p. 197/204, em cinco dias.

Após, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1120726 Nr: 19087-74.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALAI MANSO HOTEL RESORT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RN COMERCIO VAREJISTA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES SILVA - 
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OAB:11.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT

 Com estas considerações e nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo 

procedente os pedidos desta de ação de reparação de danos materiais 

proposta por MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A contra o RN COMERCIO 

VAREJISTA S.A (CITYLAR), e CONDENO a ré ao pagamento a título de 

danos materiais à empresa autora no valor de R$ 10.817,27 (dez mil 

oitocentos e dezessete reais e vinte e sete centavos), que deverá ser 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC 

a partir da citação (405, CC).Condeno a ré nas custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação.Transitado em julgado, 

arquive-se com as baixas necessárias.P.I. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011855-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR DE ARRUDA MUNIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011855-57.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos por Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais em face da sentença de ID 19650802, que julgou parcialmente 

procedente os pedidos iniciais condenando a embargante ao pagamento 

de indenização do seguro obrigatório DPVAT no montante de R$ 4.725,00, 

bem como das custas e despesas processuais e honorários advocatícios 

de sucumbência arbitrados em 20% do valor da condenação. A 

embargante sustenta que a decisão foi omissa, pois foi proferida sem que 

houvesse a sua intimação para manifestar sobre o laudo pericial. Assim, 

pugna pela procedência dos embargos de declaração. Contrarrazões ao 

ID 23100263. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme 

preceitua o art.1.022 do Código de Processo Civil os embargos de 

declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, contendo a indicação 

dos pontos obscuros, contraditórios ou omissos. Vejamos: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” No caso em comento, a 

embargante alega que a decisão é omissa, eis que foi proferida sem que 

lhe fosse oportunizado manifestar sobre o laudo pericial. Em que pese as 

alegações da embargante, fato é que a parte tinha ciência do laudo pericial 

juntado aos autos, eis que o mesmo foi produzido perante a Central de 

Conciliação, durante audiência de conciliação da qual a embargante 

participou. Logo, referido documento foi produzido sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa. Assim, não há que se falar em 

cerceamento ao direito de defesa. Ademais está consolidado pelos 

Tribunais Superiores que as inconformidades devem estar presentes no 

bojo da decisão recorrida, e não entre esta e entendimentos doutrinários e 

jurisprudenciais. Nesse sentido a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – 

EMBARGOS REJEITADOS. A contradição que autoriza o manejo dos 

embargos declaratórios é a interna, verificada quando houver 

incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, 

sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A motivação 

contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o acolhimento dos 

embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando 

presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de Processo Civil. (ED 

118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 

28/09/2015) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil.(ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei) Desta feita, conheço os embargos 

por tempestivos e no mérito nego-lhes provimento mantendo incólume a 

decisão. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021905-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN TIMOTEO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALYSON SILVA BUENO OAB - MT0020903A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021905-45.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos por Itaú Seguros S/A em face da 

sentença de ID 20653756, que julgou parcialmente procedente os pedidos 

iniciais, condenando a embargante ao pagamento do seguro obrigatório 

DPVAT, bem como das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios de sucumbência. A embargante sustenta que a decisão 

contém erro material, eis que constou como data do sinistro o dia 

13/12/2016, quando a data correta do sinistro é 24/11/2016. Assim, pugna 

pela procedência dos embargos de declaração. Contrarrazões ao ID 

20966489. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme 

preceitua o art.1.022 do Código de Processo Civil os embargos de 

declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, contendo a indicação 

dos pontos obscuros, contraditórios ou omissos. Vejamos: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” No caso em comento, a 

embargante alega erro material na decisão, uma vez utilizou percentual 

diverso do apurado pela perícia médica referente a lesão do embargado. 

Da análise acurada dos autos e da sentença proferida, verifico que de 

fato ocorreu um equívoco no tocante a data do sinistro, eis que constou 

como sendo 13/12/2016 quando o correto seria 24/11/2016. Desta feita, 

conheço os embargos por tempestivos e no mérito dou-lhes provimento 

atribuindo efeitos modificativos, nos termos do art. 494, II do CPC, para 

corrigir o erro material da sentença de ID 20653756. Com a correção, 

passa a sentença a ter a seguinte redação: "Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório e reembolso de despesas 

medicas e suplementares ajuizada por JHONATAN TIMOTEO DOS 

SANTOS em face de ITAÚ SEGUROS S.A., ambos devidamente 

qualificados na exordial, objetivando a indenização no montante de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com base na alegação de ter sido 

vítima de um acidente automobilístico ocorrido em 24 de novembro de 

2016, do qual resultou sua incapacidade parcial permanente." No mais, 

mantenho incólume a sentença guerreada. Intimem-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004592-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE HELENA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B C MORAES DO VAL EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004592-03.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos por Alcione Helena do Nascimento 

contra o despacho de ID 17810475 que intimou-a para comprovar que faz 

jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita. A embargante 

sustenta que o despacho é omisso e contraditório pois não considerou os 

documentos juntados por ela. Assim, pugna pela procedência dos 

embargos de declaração. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 203, 

§ 3º do CPC e o art. 1.001 do mesmo diploma legal, o presente recurso não 

merece ser acolhido. “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em 

sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 3º São despachos 

todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de 

ofício ou a requerimento da parte. Art. 1.001. Dos despachos não cabe 

recurso.” O pronunciamento judicial de ID 17810475 trata-se de mero 

impulsionamento do processo, eis que intimou a embargante para 

comprovar a necessidade dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

haja vista que a embargante nada juntou aos autos para comprovar sua 

hipossuficiência. Dessa forma, descabido a interposição/oposição de 

recurso contra tal pronunciamento judicial. Seguindo de alinho ao tema, os 

ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero: “1. Irrecorribilidade dos Despachos. Os despachos ou 

despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente 

a impulsionar o procedimento (art. 203, §3º, CPC). Distinguem-se dos 

acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada 

decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes. 

Daí a razão pela qual não desafiam qualquer recurso. Para aferição da 

natureza da manifestação judicial pouco importa o nome com quem 

chamado pelo magistrado. Interessa, para esse fim, a análise do conteúdo 

do ato judicial.” (MARINONI, LUIZ GUILHERME; METIDIERO, DANIEL, Novo 

Código de Processo Civil comentado, Editora Revista dos Tribunais. 2015. 

Pág. 184) Nesse contexto, haja vista o despacho recorrido tratar-se de 

mero impulsionamento processual e não possuir qualquer cunho decisório, 

não é possível conhecer dos embargos de declaração por ausência de 

pressuposto de admissibilidade. Posto isso, não conheço os embargos de 

declaração. Quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, passo a sua análise. O artigo 98 do Código 

de Processo Civil dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira 

ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua 

em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 

Contudo, tal presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o 

caso concreto, podendo, em caso de dúvida, requerer a juntada de 

documentos que comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita 

- art. 5° LXXIV da CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar 

de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar 

que sua situação econômica não lhe permite pagar os honorários 

advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio 

sustento e de sua família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça 

gratuita pelos litigantes do judiciário brasileiro, prejudicando, assim, o 

deferimento àqueles que realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e 

a jurisprudência, a fim de evitar esse abuso, autorizam a analise caso a 

caso. Nesse sentido, Dinamarco em sua obra Instruções de Direito 

Processual Civil: “O processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua 

utopia a aspiração a um sistema processual inteiramente solidário e 

coexistencial, realizado de modo altruísta por membros da comunidade e 

sem custos para quem quer fosse. A realidade é a necessidade de 

despender recursos financeiros, quer para o exercício da jurisdição pelo 

Estado, quer para a defesa dos interesses das partes. As pessoas que 

atuam como juízes, auxiliares ou defensores fazem dessas atividades 

profissão e devem ser remuneradas. Os prédios, instalações, 

equipamento e material consumível, indispensáveis ao exercício da 

jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria igualmente discrepante da 

realidade a instituição de um sistema judiciário inteiramente gratuito para os 

litigantes, com o Estado exercendo a jurisdição à própria custa, sem 

repassar sequer parte desse custo aos consumidores do serviço que 

presta. Em tempos passados já se pensou nessa total gratuidade, mas 

prepondera universalmente a onerosidade do processo para as partes, 

porque a gratuidade generalizada seria incentivo à litigância irresponsável, 

a dano desse serviço público que é a jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o 

posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA 

ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA 

SUA CONDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.AI, 73526/2013, DES.SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

04/02/2014, Data da publicação no DJE 12/02/2014” (destaquei) 

IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. Ausência de 

demonstração da necessidade da benesse. Circunstâncias não 

condizentes com a alegada necessidade. Benesse revogada, com 

concessão de prazo para recolhimento das custas. Sentença mantida. 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 00078117720158260004 SP 

0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de 

Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que 

indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o valor dos vencimentos do 

autor. Manutenção da decisão. Vencimentos mensais que não são 

inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de documentos que 

comprovem situação financeira adversa. Precedentes. Decisão mantida. 

Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 SP 

2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de 

Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

25/05/2016) (destaquei). No presente caso, a autora não colacionou 

nenhum documento que comprove que o valor por ela percebido é 

insuficiente para custear o presente feito. Posto isto, considerando que a 

autora não colacionou aos autos prova convincente de sua 

hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

Entretanto, oportunizo à autora o parcelamento das custas judiciais, 

conforme previsto no art. 98, §8° do CPC/15. Assim, poderá a autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas iniciais, em 03 

parcelas iguais e sucessivas. Remeta-se o e-mail a Central de 

Arrecadação para averbação da presente decisão e liberação das guias a 

serem recolhidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e não tendo o(a) autor(a) 

adimplido com a integralidade das custas e taxas judiciais e/ou informado o 

pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002240-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440-O (ADVOGADO(A))

KEILA DOS SANTOS ALMEIDA GONÇALVES OAB - MT25148-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002240-38.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada e danos morais 

proposta por José Otávio Magalhães de Oliveira contra GMAC 

Administradora de Consórcios Ltda. Narra a inicial que, em outubro de 

2019, o autor contratou junto à ré consórcio, Grupo 017, série 070, Cota 

0059. Afirma que ofereceu lance na primeira assembleia do grupo, sendo 

contemplado no dia 19/11/2019, efetuando o pagamento do lance em 

21/11/2019. Contudo, em 02/01/2020, após encaminhar à ré a 

documentação para análise, teve o crédito negado. Assim, postula a 
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concessão de antecipação de tutela para determinar a ré libere crédito em 

seu favor, sob pena de multa pecuniária. Intimado, o autor promoveu a 

emenda da inicial (id. 28244789). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Diante dos documentos apresentados pelo autor, defiro os 

benefícios da justiça gratuita ao autor. A tutela almejada pelo autor é 

regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão 

almejada, de acordo com a nova sistemática processual, diz respeito à 

concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação 

pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Em que pese os argumentos do autor, não há como 

conceder a tutela pleiteada, sendo que, no presente caso, não restou 

suficientemente demonstra a probabilidade do direito, tampouco o perigo 

da demora. Assim, o indeferimento da tutela antecipada é medida que se 

impõe. Nesse sentido a jurisprudência: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE TELEFONIA. 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CADASTRAMENTO RESTRITIVO. 

POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. Para 

a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os 

pressupostos ditados pelo art. 300 do CPC. (...). A plausibilidade que se 

averigua para a concessão da tutela é aquela do caso concreto, vale 

dizer, a abusividade concreta demonstrada (prova inequívoca, que 

convença da verossimilhança da alegação), mesmo que de forma 

perfunctória, nos contratos postos à análise. Na ausência dos 

pressupostos explicitados no dispositivo de regência, é caso de ser 

mantida a decisão proferida pelo juízo de origem, que indeferiu a tutela 

postulada. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70069985455, Décima Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 

25/08/2016).\n\n(TJ-RS - AI: 70069985455 RS, Relator: Giovanni Conti, 

Data de Julgamento: 25/08/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2016) Com estas considerações 

e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Designo 

audiência de conciliação para o dia 19/05/2020 às 09:30 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na Rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002378-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GONCALVES AMADOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 10h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 7 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003901-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARENILZA BENEDITA DE CERQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Designo para o dia 30 de abril de 2020, às 14h, a audiência de 

instrução e julgamento, à qual deverão comparecer a parte autora, 

acompanhada da ilustrada Defensoria Pública, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas no Id 14283343. Intimem-se todos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002318-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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EDVANIO GONCALVES PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: CONCILIAÇÃO - 

CEJUSC Sala: Central de conciliação* Data: 26/06/2020 Hora: 09:30 , a ser 

realizada na central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 

23 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002318-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIO GONCALVES PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: CONCILIAÇÃO - 

CEJUSC Sala: Central de conciliação* Data: 26/06/2020 Hora: 09:30 , a ser 

realizada na central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 

23 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002327-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIANO PEREIRA DA SILVA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: CONCILIAÇÃO - 

CEJUSC Sala: Central de conciliação* Data: 26/06/2020 Hora: 09:45 , a ser 

realizada na central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 

23 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002327-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIANO PEREIRA DA SILVA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: CONCILIAÇÃO - 

CEJUSC Sala: Central de conciliação* Data: 26/06/2020 Hora: 09:45 , a ser 

realizada na central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 

23 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002162-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. P. W. (AUTOR(A))

A. S. W. (AUTOR(A))

DAYANA WALLESKA CAMPOS WARPECHOWSKI (AUTOR(A))

LEANDRO JUVENAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUVENAL DA SILVA OAB - MT21162/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: CONCILIAÇÃO - 

CEJUSC Sala: Central de conciliação* Data: 11/05/2020 Hora: 10:30 , a ser 

realizada na central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 

23 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002162-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. P. W. (AUTOR(A))

A. S. W. (AUTOR(A))

DAYANA WALLESKA CAMPOS WARPECHOWSKI (AUTOR(A))

LEANDRO JUVENAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUVENAL DA SILVA OAB - MT21162/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: CONCILIAÇÃO - 

CEJUSC Sala: Central de conciliação* Data: 11/05/2020 Hora: 10:30 , a ser 

realizada na central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 

23 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002162-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. P. W. (AUTOR(A))

A. S. W. (AUTOR(A))

DAYANA WALLESKA CAMPOS WARPECHOWSKI (AUTOR(A))

LEANDRO JUVENAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUVENAL DA SILVA OAB - MT21162/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: CONCILIAÇÃO - 

CEJUSC Sala: Central de conciliação* Data: 11/05/2020 Hora: 10:30 , a ser 

realizada na central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 

23 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002162-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. P. W. (AUTOR(A))

A. S. W. (AUTOR(A))

DAYANA WALLESKA CAMPOS WARPECHOWSKI (AUTOR(A))

LEANDRO JUVENAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUVENAL DA SILVA OAB - MT21162/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: CONCILIAÇÃO - 

CEJUSC Sala: Central de conciliação* Data: 11/05/2020 Hora: 10:30 , a ser 

realizada na central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 
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23 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002162-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. P. W. (AUTOR(A))

A. S. W. (AUTOR(A))

DAYANA WALLESKA CAMPOS WARPECHOWSKI (AUTOR(A))

LEANDRO JUVENAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUVENAL DA SILVA OAB - MT21162/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: CONCILIAÇÃO - 

CEJUSC Sala: Central de conciliação* Data: 11/05/2020 Hora: 10:30 , a ser 

realizada na central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 

23 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002162-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. P. W. (AUTOR(A))

A. S. W. (AUTOR(A))

DAYANA WALLESKA CAMPOS WARPECHOWSKI (AUTOR(A))

LEANDRO JUVENAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUVENAL DA SILVA OAB - MT21162/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: CONCILIAÇÃO - 

CEJUSC Sala: Central de conciliação* Data: 11/05/2020 Hora: 10:30 , a ser 

realizada na central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 

23 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1051598-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA COSTA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1341855 Nr: 18176-91.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS YUHITI HIROSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA VENINA ZAQUE, BEATRIZ 

AUGUSTA ZAQUE DE JESUS, PROTIL PRODUTOS OTICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS VELLOSO 

V. MARCONDES - OAB:3599 B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO os autos com o fim de intimar a parte autora para informar o 

endereço atualizado da parte requerida Protil produtos óticos Ltda., no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1037619 Nr: 40381-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE NELIA NEIVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME ANTÔNIO MALUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARRUDA DE CARLI - 

OAB:14.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL RIBEIRO FILHO - 

OAB:5.073/MT

 CERTIFICO, que a sentença de fls. 144-148 não foi publicada em nome 

doas atuais patronos das partes, razão que procedo sua republicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419947 Nr: 6067-26.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARARAÚNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COTTON KING LTDA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CESAR MELO FARIA - 

OAB:6474 MT, JOÃO VICENTE M. SCARAVELLI - OAB:3.933/MT, 

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - OAB:18499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do 

Requerentepara providenciar o pagamento da guia dos selos e efetuar a 

retida da Certidão de Crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762625 Nr: 15162-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA FELIPE LTDA, PETER KASTENMÜLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CATARINO MARTINS DE 

BARROS, DEISY FÁTIMA BARROS, ITAMAR VERAS DA SILVA, 

RAIMUNDO ADRIANO NOBRE FILHO, ADAILTON ANTONIO DA SILVA, 

WALTER ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CELESTINO CORRÊA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RODOLFO CORRÊA DA COSTA 

JÚNIOR - OAB:7.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615, RODRIGO GERALDO RIBEIRO ARAÚJO - 

OAB:OAB/MT 9098, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - 

OAB:9098/MT, WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - OAB:11323/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 896390 Nr: 27295-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DOS SANTOS, ESPÓLIO DE 
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AUTREGESILO HOMEM DE MELLO, CLÁUDIO GIUSEPPE TERZI, PAULO 

CESAR HOMEM DE MELLO, FERNANDO HOMEM DE MELLO, IRENE 

ARRUDA HOMEM DE MELLO, RODOLFO COSTA MARQUES, CRISTINA 

MINAMI, MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSÉ FERREIRA DA SILVA, JOSÉ 

DIAS, JOSE DA SILVA LUZ, LUIZ CARLOS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANCA ARAUJO - 

OAB:12621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HALATTAN 

GALESKI, para devolução dos autos nº 27295-18.2014.811.0041, 

Protocolo 896390, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004743-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA CRISTINA MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

MRV ENGENHARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto. Três são as matérias preliminares suscitadas na contestação, 

sendo elas a ilegitimidade ativa, a conexão e a prejudicial de mérito 

decadência da ação. Sobre a primeira questão, evidente é o seu 

descabimento, uma vez que, conforme salientado pela parte autora, um 

dos problemas apresentados no empreendimento imobiliário e que justifica 

o ingresso da demanda está relacionado ao vazamento e fechamento do 

gás, que a afeta diretamente. Assim, ao argumento de que a distribuição 

do gás é coletiva e não há registro individual, salta aos olhos a legitimidade 

da parte autora de almejar solução para o defeito que a atinge, 

independentemente das providências tomadas pelo condomínio no tocante 

à parte comum dos demais condôminos, sem contar os demais pedidos 

formulados. Quanto à alegada decadência da ação, assiste parcial razão 

às rés, ao invocarem a regra disposta no art. 26, II, do Código de Defesa 

do Consumidor, que fala do prazo decadencial de noventa dias, a partir da 

entrega efetiva do término da execução dos serviços, traduzidos aqui na 

entrega do empreendimento: “Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios 

aparentes ou de fácil constatação caduca em: I - trinta dias, tratando-se 

de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; II - noventa dias, 

tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. § 1° 

Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do 

produto ou do término da execução dos serviços. § 2° Obstam a 

decadência: I - a reclamação comprovadamente formulada pelo 

consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta 

negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca; II 

- (Vetado). III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento. § 3° 

Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em 

que ficar evidenciado o defeito.” (destaquei) Não havendo questionamento 

por parte da autora acerca da natureza do vício, aparente ou de fácil 

constatação, uma vez que ela só se insurgiu quanto ao dispositivo legal 

aplicado (art. art. 618 do Código Civil c/c art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor), e verificando-se que o “habite-se” do empreendimento 

Parque da Chapada Diamantina foi emitido em 11.3.2015, fato também 

incontroverso, tem-se que quando do ajuizamento da ação em 27 de 

fevereiro de 2018, já havia decorrido em muito o prazo decadencial. 

Todavia, esse prazo está atrelado às providências previstas no art. 20 do 

Código de Defesa do Consumidor: “Art. 20. O fornecedor de serviços 

responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo 

ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da 

disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem 

publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha: I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando 

cabível; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento 

proporcional do preço. § 1° A reexecução dos serviços poderá ser 

confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do 

fornecedor. § 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados 

para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que 

não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.” (destaquei) 

Com efeito, apenas o pedido formulado e deferido em sede de tutela 

provisória de urgência, deve ser atingido pela decadência, prevalecendo, 

no mais, o prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código 

Civil, conforme entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça: 

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. 

FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. 

METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. 

PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO 

DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. O propósito recursal, para além 

da negativa de prestação jurisdicional, é o afastamento da prejudicial de 

decadência em relação à pretensão de indenização por vícios de 

qualidade e quantidade no imóvel adquirido pela consumidora. 2. Ausentes 

os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, é de rigor a rejeição 

dos embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as 

questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de 

modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação 

do art. 458 do CPC/73. 4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o 

consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no 

imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, 

II e § 1º, do CDC). 5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor 

exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a 

reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o 

abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito 

potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas 

ações constitutivas, positivas ou negativas. 6. Quando, porém, a 

pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser 

ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há 

incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, 

sujeita-se a prazo de prescrição. 7. À falta de prazo específico no CDC 

que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, 

deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual 

corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada 

ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a 

ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). 8. 

Recurso especial conhecido e parcialmente provido. Com efeito, 

reconheço a decadência do direito aos reparos almejados em sede de 

liminar, revogando, para tanto, a decisão concessiva da medida, rejeitando 

a prejudicial de mérito no tocante aos demais pedidos, pautados na 

indenização pelo atraso na entrega da obra, indeferindo, assim, o pedido 

de extinção do processo. Por fim, no tocante à alegada conexão, por não 

ter a parte ré apresentado cópia das petições iniciais das ações 

supostamente conexas e por ser imprescindível apurar a necessidade de 

reunião de processos para se evitar decisões conflitantes ou 

contraditórias, nos termos do art. 55 do CPC, determino a intimação da ré 

para fazer prova do alegado, no prazo de 15 dias. Ao final, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050161-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO CESAR FERNANDES OAB - MT11801-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILER JEAN DA SILVA ALBERNAZ (REU)

SAVIO LUIS DA SILVA ALBERNAZ (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 11 de maio de 2020, às 8h, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital – sala 7 (art. 334, CPC), advertindo-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 
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atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, § 8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público e que a parte ré poderá 

manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) 

dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação 

deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro a 

gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1037755-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1037755-42.2017.8.11.0041 Vistos. Infere-se da narrativa 

exposta nas matérias suscitadas em preliminar na contestação, inépcia da 

petição inicial e carência de ação, que o banco contestante nada mais faz 

do que antecipar nessas passagens a própria discussão de mérito, 

consistente em ter ou não, o autor, direito aos honorários advocatícios que 

almeja por meio da presente ação. Assim, não há como enfrentar e decidir 

tais questões, tidas como preliminares, sem o exame de mérito, o que deve 

ficar para a sentença. Constata-se, pois, tratar aqui de processo sem 

questões processuais a serem enfrentadas nesta fase e que comporta o 

julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras 

provas para o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de 

julgamentos. Todavia, tendo em vista que as partes pugnam pela produção 

de outras provas, determino sejam intimadas para assim se pronunciarem, 

no prazo comum de 5 (cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a 

necessidade da dilação probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002417-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GONCALVES DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA OAB - MT11625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1002417-70.2018.8.11.0041 Vistos. O processo encontra-se na 

fase prevista no Capítulo X do Código de Processo Civil e não comporta 

sua extinção, nem julgamento antecipado do mérito, impondo-se o 

saneamento e a organização. Não há matérias preliminares a serem 

enfrentadas, impondo-se, todavia, a realização da prova pericial por meio 

de exame grafotécnico e, conforme for o resultado, da audiência de 

instrução e julgamento, impondo-se esclarecer que com a inversão do 

ônus da prova não se inverte, automaticamente, a responsabilidade pelas 

despesas processuais, incluindo os honorários periciais. Todavia, por ser 

a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, a incumbência do 

pagamento recai sobre o Estado de Mato Grosso, a menos que a parte ré 

assuma a despesa, considerando-se ser seu o ônus decorrente da não 

realização da prova. Para tanto, nomeio para a realização da perícia o Sr. 

Alcides Liberali, perito em grafotecnia, que poderá ser encontrado na rua 

Desembargador José Mesquita, 255, Edifício Sunset Boulevard, apto. 

2003, bairro Araés, Cuiabá-MT, tel: 65 99886446, e-mail: 

liberali@gmail.com, que deverá ser intimado para apresentar proposta de 

honorários no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a qual devem, as partes, se 

pronunciar no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se as partes para 

arguirem a suspeição ou o impedimento do perito, se o caso, e para 

indicarem, querendo, seus assistentes técnicos e formularem quesitos 

dentro do prazo legal de 15 dias. Em havendo concordância quanto aos 

honorários e uma vez superadas as providências acima, intimem-se as 

partes para efetuar o pagamento dos honorários periciais, na forma 

disposta no art. 465, § 4º, do CPC, e o perito para informar data e local 

para realização da prova pericial, cabendo à secretaria deste juízo 

comunicar às partes e seus assistentes técnicos a esse respeito. Fixo o 

prazo de 20 (vinte) dias para a apresentação do laudo pericial, a contar da 

data da realização da perícia, cabendo à secretaria intimar as partes para 

se manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias, de acordo com o 

que estabelece o art. 477, § 1º, do CPC. Havendo pedidos de 

esclarecimento, intime-se o perito, conforme prescreve o art. 477, § 2º, do 

CPC. Ao final, conclusos para exame acerca da necessidade de audiência 

de instrução e julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 

2020. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031154-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MALIBU RESIDENCE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA OAB - MT12867-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1031154-83.2018.8.11.0041 Vistos. O processo encontra-se na 

fase prevista no Capítulo X do Código de Processo Civil e não comporta 

sua extinção, nem julgamento antecipado do mérito, impondo-se o 

saneamento e a organização. Sobre as preliminares suscitadas nas 

contestações, folga constatar haver razão ao impugnante quanto ao valor 

da causa atribuído na petição inicial, uma vez que a parte autora pede a 

condenação da parte ré no importe de R$ 17.143,09, a título de 

indenização por danos materiais, incluindo lucros cessantes, e ao 

pagamento da indenização por danos morais no importe “não inferior a R$ 

50.000,00”, o que totaliza R$ 67.143,09 de condenação, porém dá à causa 

o valor correspondente apenas aos R$ 17.143,09, em desconformidade 

com o entendimento jurisprudencial, visto a seguir: “Nas ações de 

indenização por danos morais e materiais, o montante estimado pelo autor 

a título de indenização na exordial serve como parâmetro para a fixação 

do valor da causa, nos termos do art. 258 do CPC” (STJ-RJTAMG 85/384) 

“Se, na ação de indenização por danos morais e materiais, o autor sugere 

o respectivo montante, este deve ser o valor da causa” (STJ, 3ª Turma, AI 

652.093-AgRg, Min. Ari Pargendler, 15.9.05, DJU 24.10.05) No mesmo 

sentido: RSTJ 109/227. Importa dizer, em resumo, que se a parte autora 

pede “um valor mínimo como indenização por danos morais, não pode 

atribuir à causa valor menor” (STJ-RT 780/198), sendo esta a exata 

situação do caso em tela, não socorrendo o autor sua alegação de que os 

danos extrapatrimoniais, por dependerem de fixação do juiz, não devem 

compor o valor da causa. Tal argumento só prevaleceria no caso de não 

ter sido pleiteado nenhum valor a esse título. Assim, por ser procedente a 

impugnação, dou à causa o valor de R$ 67.143,09 (sessenta e sete mil, 

cento e quarenta e três reais e nove centavos) e determino, com 

fundamento no art. 293 do Código de Processo Civil, a intimação da parte 

autora para a complementação das custas. Quanto à questão preliminar 
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de ausência de condição da ação, por falta de interesse processual, 

consistente na efetiva entrega dos documentos antes da interposição da 

demanda, bem se vê que é matéria a ser objeto de exame na sentença por 

depender de comprovação de sua real ocorrência, não cabendo confundir 

com ausência de interesse de agir, não cabendo, pois, falar em extinção 

do processo sem resolução do mérito, sendo o caso de rejeição da 

matéria em preliminar. Por fim, no tocante à ilegitimidade ativa do 

condomínio para o pleito de indenização por danos morais, é entendimento 

pacificado essa assertiva, como se vê abaixo: “A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o condomínio não detém 

legitimidade para representar os condôminos em ação de indenização por 

danos extrapatrimoniais.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1223974/SP, Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, 5.6.2018, DJE 11.6.2018) Contudo, 

não há falar em extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez 

que a ação não se resume ao pedido de condenação em danos morais, 

impondo-se, tão somente, a exclusão deste pedido da apreciação final em 

sentença. Em síntese, acolho a preliminar de impugnação ao valor da 

causa e determino sua complementação pela parte autora, conforme visto 

mais acima, rejeito a matéria preliminar de ausência de interesse 

processual e acolho a preliminar de ilegitimidade ativa para excluir da 

eventual condenação os danos morais. Não havendo outras questões 

processuais e sendo o caso de se prosseguir na instrução do feito, defiro 

as provas orais pleiteadas, fixando como pontos controvertidos as muitas 

irregularidades na obra apontadas na peça primeira, cabendo à parte 

autora comprovar suas ocorrências e à parte ré demonstrar que já foram 

sanadas, designando audiência de instrução e julgamento para 2 de junho 

de 2020 (terça-feira), às 14 horas, estabelecendo o prazo comum de 15 

dias para a apresentação do rol de testemunhas, cabendo às partes, por 

intermédio de seus advogados, cumprir as exigências legais previstas no 

art. 455 do CPC. Determino sejam intimadas as partes, por intermédio de 

seus advogados e também pessoalmente, para que compareçam a fim de 

prestar depoimento pessoal, pena de confesso, cabendo à secretaria a 

expedição de mandado com essa advertência, nos termos do art. 385 do 

CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. JONES 

GATTASS DIAS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027003-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto. Em apreciação às questões preliminares suscitadas na 

contestação, cabe anotar que assiste razão à parte autora no tocante à 

questão da competência para o conhecimento e o processamento da ação 

em tela. Afinal, à luz do que prescreve o art. 46 do Código de Processo 

Civil, ao falar em foro do domicílio do réu como regra, em se tratando de 

relação de consumo, pode o consumidor abrir mão do seu domicílio para, 

querendo, demandar no domicílio do réu, como se dá no caso em apreço, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A norma 

protetiva, erigida em benefício do consumidor não o obriga a demandar em 

seu domicílio, sendo-lhe possível renunciar ao direito que possui de ali 

demandar e ser demandado, optando por ajuizar a ação no foro do 

domicílio do réu, com observância da regra geral de fixação de 

competência do art. 94[1] do CPC” (STJ, 2ª Seção, CC 129.294-AgRg, Min. 

Ricardo Cueva, 24.9.14, DJ 1.10.14) Desse modo, rejeito a preliminar de 

incompetência territorial. Quanto à alegação de falta de interesse 

processual e consequente perda do objeto por força da negativação 

inexistente, salta aos olhos o equívoco do raciocínio desenvolvido na 

contestação, uma vez que o objeto da demanda se resume a dois pedidos 

específicos: declaração de inexistência do débito e indenização por danos 

morais. Assim, a negativação em si não constitui um pedido, mas causa de 

pedir, não se podendo falar, assim, em ausência de interesse processual 

ou perda do objeto. Rejeito, portanto, a segunda preliminar suscitada. No 

mais, em prosseguimento, não sendo o caso de julgamento antecipado do 

mérito, vez que a parte ré pleiteia o depoimento pessoal da autora e outras 

provas orais no intuito de demonstrar que não praticou nenhum ato ilícito 

ao realizar as cobranças, vez que os serviços foram prestados, dou o 

feito por saneado e designo audiência de instrução e julgamento para 2 de 

junho de 2020 (terça-feira), às 15 horas, fixando o prazo comum de 15 

dias para a apresentação do rol de testemunhas, cabendo às partes, por 

intermédio de seus advogados, cumprir as exigências legais previstas no 

art. 455 do CPC. Determino sejam intimadas as partes, por intermédio de 

seus advogados e também pessoalmente, para que compareçam a fim de 

prestar depoimento pessoal, pena de confesso, cabendo à secretaria a 

expedição de mandado com essa advertência, nos termos do art. 385 do 

CPC. Mantenho a decisão de inversão do ônus da prova, vez que levou 

em conta a situação de desvantagem da parte autora. Ademais, não 

houve recurso da decisão (art. 1.015, XI, CPC), estando a questão 

preclusa. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. [1] Atual 

art. 46.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002424-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IBERE RICARDO JANUARIO EVANGELISTA OAB - SP292032 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USIAS ISIDORO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Pelo que se observa dos autos, a parte autora ingressou com 

"Cumprimento de Sentença" endereçado ao Juiz de Direito da 4ª Vara Cível 

desta Comarca, contudo foi distribuído erroneamente a este juízo. Assim, 

determino imediatamente a redistribuição da ação ao juízo competente. 

Cumpra-se e intime-se, com urgência.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1048625-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR THEODORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Observa-se dos autos que, de fato, a petição inicial foi 

endereçada ao Juizado Especial Cível e despachada em plantão, 

determinando-se no despacho inaugural que tão logo encerrado o período 

de plantão fosse o processo redistribuído, o que foi feito, só que para esta 

6ª Vara Cível, em flagrante desconformidade com o que se requereu na 

peça primeira, o que ensejou o despacho do Id 25754575, ordenando a 

citação do réu e designando audiência de conciliação. Assim, dada a 

incompetência deste juízo, acolho o pleito do Id 25942113, tornando sem 

efeito a audiência de conciliação designada para o dia 10.3.2020, às 

12h30min, e, por conseguinte, ordenando a redistribuição do processo a 

um dos juizados especiais cíveis desta comarca, cientificando-se as 

partes. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034147-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TORRES DIAS (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Vistos... Cuida-se de “Ação de Rescisão Contratual Cumulada com 

Reparação de Danos e Tutela de Urgência” proposta por VICTOR HUGO 

OLIVEIRA MOURA, pessoa física, qualificada nos autos, em face de 

BANCO BRADESCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, e de RODRIGO 

TORRES DIAS, ambos igualmente qualificados, por meio da qual o autor 

alega que o litígio é originado da compra e venda da área de 3 (três) 

hectares de terras, objeto da matrícula n. 91.972, do Cartório do 2º 

Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, localizada no quilômetro sete da 

rodovia Emanuel Pinheiro, denominada Gleba Condungo. Esclarece que, de 

acordo com a inclusa certidão da cadeia dominial, a matrícula do imóvel 

encontra-se ainda registrada em nome do primeiro requerido, adquirido por 

consolidação da propriedade do anterior proprietário. Diz que o 

instrumento particular de venda e compra de bem imóvel com pacto adjeto 

de alienação fiduciária em garantia e outras avenças, firmado em 

14.9.2016, consigna que o valor remanescente deveria ser pago em 36 

(trinta e seis) parcelas reajustáveis mensais e sucessivas no importe 

inicial de R$ 7.593,29 (sete mil, quinhentos e noventa e três reais e vinte e 

nove centavos). Afirma que o segundo requerido atuou como corretor do 

negócio jurídico, apresentando o imóvel e cientificando-lhe do leilão, ao 

qual foi paga a quantia de R$ 107.000,00 com a entrega de uma moto 

aquática no valor de R$ 50.000,00, um automóvel Fiat Strada no importe de 

R$ 24.000,00 e R$ 33.000,00 em espécie. Contudo, argumenta que, 

quando tentou imitir-se na posse do bem, deparou-se com terceira pessoa 

diversa do antigo proprietário exercendo a posse com afixação de placas 

(Sr. Carlos Pedro Medrado Luz,), que informou que o quilômetro sete não 

está inserido no perímetro abrangido pela referida matrícula. Salienta que, 

por conta disso, suspendeu os pagamentos das parcelas ajustadas e 

enviou correspondência eletrônica aos representantes do primeiro 

requerido, noticiando a intenção de rescindir o contrato e instando à 

devolução dos valores pagos. Argumenta que os trabalhos cartográficos 

realizados posteriormente identificaram que nem a matrícula n. 91.972 

mencionada, tampouco o título definitivo originariamente expedido a 

Clarindo Epifânio da Silva abrangem o quilômetro sete da rodovia Emanuel 

Pinheiro, não lhe restando outra alternativa a não ser a propositura da 

presente ação, com vistas à resolução do contrato. Requer, assim, a título 

de tutela provisória de urgência, seja determinada a suspensão do 

pagamento das parcelas previstas no referido instrumento particular de 

venda e compra firmado, bem como a baixa da restrição de crédito 

anotada pelo primeiro requerido. Foram anexados diversos documentos. É 

o necessário. Decido O pedido, como se vê, está ancorado no artigo 300 e 

seus parágrafos do Código de Processo Civil, valendo assinalar que o 

caput desse artigo exige, para a concessão da tutela de urgência, 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Observa-se dos documentos 

trazidos com a peça primeira, que a área adquirida pelo autor 

possivelmente encontra-se deslocada do título no que se refere a sua 

origem e sobreposta com outro título expedido pelo Estado de Mato 

Grosso, conforme concluído no laudo técnico informativo emitido pelo Sr. 

Cássio Thalison Oliveira Lopes Arguello, Técnico em Agrimensura, 

credenciado no INCRA – CREA-MT 026885 (Id 10612017). Assim, pairando 

dúvida sobre a legalidade do título originário do bem adquirido pelo autor, 

nada mais razoável que se suspenda a cobrança das parcelas 

avençadas, cumprindo salientar que nenhum prejuízo de maior relevo 

experimentarão os réus, pois nada impede o posterior recebimento do 

crédito, caso reste demonstrado a legalidade do título, demonstrando, 

assim, inexistir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Por outro 

lado, não se deve deferir a o pedido de retirada da negativação do nome 

do autor dos órgãos de proteção de crédito porque não foi anexado nos 

autos nenhum documento comprobatório desse fato. Ante o exposto, 

defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência antecipada 

para determinar a imediata suspensão da cobrança das parcelas 

referente ao contrato firmado entre as partes noticiado nestes autos, até 

decisão final deste processo, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias, a contar do 

decurso de 72h da intimação desta decisão. Cumprida a liminar, cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 11 de 

maio de 2020, às 8h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital – sala 7 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, 

CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público e que a parte ré poderá 

manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) 

dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação 

deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010500-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO LIMA DE FREITAS SOUZA OAB - GO30166 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Defiro o pedido de efeito suspensivo aos embargos, com 

fundamento no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, ante a oferta de 

caução idônea e considerando a natureza das atividades e dos recursos 

geridos pelo embargante, o que revela haver risco de grave prejuízo a 

toda a coletividade no caso de constrição judicial de seus bens, nisso 

residindo o perigo de dano previsto para a concessão da tutela provisória 

de urgência, somado aos questionamentos feitos acerca da efetiva 

prestação dos serviços objetos do contrato que instrui a execução, tidos 

como suportados pelo próprio embargante, precisamente no tocante ao 

término da elaboração de projetos complementares para a construção da 

unidade do SESI em Rondonópolis, conforme documentos juntados, no que 

se visualiza a probabilidade do direito. Rejeito, por outro lado, as questões 

preliminares de extinção da execução por falta de título exigível e por 

faltarem duas testemunhas na assinatura do contrato. Afinal, como admite 

o próprio embargante, o contrato e seus aditivos estão devidamente 

formalizados com assinatura de duas testemunhas (ID 8084391, 80844399 

e 8084409), cumprindo, pois, a exigência prevista no art. 784, III, do Código 

de Processo Civil, não havendo como se acolher o pleito de extinção do 

processo sem resolução do mérito, com base na tese de que o contrato 

se expirou e dependia da celebração de outro aditivo para sua 

prorrogação, por se tratar de matéria a ser decidida no mérito. Com 

fundamento no art. 920, II, do Código de Processo Civil, designo, para o dia 

2 de junho de 2020, (terça-feira), às 16 horas, audiência de instrução e 

julgamento, para apurar se houve regular prestação dos serviços 

contratados ou se estes foram parcialmente realizados pelo embargante, 

fixando o prazo comum de 15 dias para a apresentação do rol de 

testemunhas, cabendo às partes, por intermédio de seus advogados, 

cumprir as exigências legais previstas no art. 455 do CPC. Determino 

sejam intimadas as partes, por intermédio de seus advogados e também 

pessoalmente, para que compareçam a fim de prestar depoimento 

pessoal, pena de confesso, cabendo à secretaria a expedição de 

mandado com essa advertência, nos termos do art. 385 do CPC. Tome-se 

por termo a caução, nos termos da lei. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro 

de 2020. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002159-89.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE FATIMA DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

CAMILA DOS SANTOS CAMOLEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REICYLA BRUNA OLIVEIRA OAB - MT20623/O (ADVOGADO(A))

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

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Observa-se que a peça inicial foi endereçada a Vara de Família e 

Sucessões desta comarca, onde deverá ser processada por dependência 

ao  p rocesso  enumerado  na  p e t i ç ã o  ( P r o c e s s o  n . 

1004461-28.2019.8.11.0041). Contudo, por equívoco, foi distribuída a este 

juízo. Assim, determino a redistribuição da ação para a 5ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002697-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

SUPERMERCADO SERVE MAIS LTDA - EPP OAB - 07.373.832/0001-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Processo: 1002697-70.2020.8.11.0041 -PJE Vistos, Trata-se de “Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação c/c Tutela de 

Urgência Antecipada Incidental” ajuizada por SUPERMERCADO SERVE 

MAIS LTDA, pessoa jurídica, qualificada nos autos, em face de 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ENERGISA), pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, pelos fatos e fundamentos expostos na 

inicial. A autora relata que, para sua surpresa, recebeu uma fatura extra 

com vencimento para 30.12.2019 no valor de R$ 1.238,31 (hum mil, 

duzentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos) e a outra com 

vencimento em 30.12.2019 de igual valor, tido como referente a 

recuperação de consumo na unidade consumidora. Argumenta que não 

efetuou o pagamento do suposto débito, pois entende ser indevido. 

Requer, assim, a título de tutela provisória de urgência, seja determinado à 

requerida que se abstenha de interromper o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora n. 6/353824-6, bem como de incluir ou 

negativar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por conta do 

suposto débito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Pugna, ainda, pela inversão do ônus da prova e a gratuidade da justiça. 

Foram anexados documentos. É o relatório. Decido. Para a concessão da 

medida prevista no art. 300 do novo Código de Processo Civil, que fala da 

tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, 

faz-se necessária a análise de verificação da presença da probabilidade 

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

documentação trazida com a petição inicial demonstra que os valores 

cobrados na fatura do mês de novembro e dezembro de 2019 referem-se 

à recuperação de consumo por suposto desvio fraudulento de energia 

elétrica na unidade consumidora, constatada por funcionários da Energisa 

através de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 704194. Nota-se, 

numa análise preliminar, que a suposta apuração de irregularidade 

promovida pela concessionária é unilateral, assim se inferindo dos 

documentos dos Ids. 28273177 e 28273178, nos quais se observa que a 

notificação somente ocorreu após realizada a inspeção, não podendo, 

assim, concessionária de serviço público, atribuir a seus atos uma 

presunção de legitimidade, típica dos atos administrativos estatais. A 

jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o Termo 

de Ocorrência e Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de 

ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não 

tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, 

mostrando-se, assim, ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia 

elétrica se a suposta fraude decorre de apuração unilateral no medidor de 

consumo, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC 

NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA 

FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA 

CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. (...) 3. Nos autos, verifica-se que 

houve a constatação, por prova técnica produzida unilateralmente, TOI - 

Termo de Ocorrência de Irregularidades -, de que o medidor 

encontrava-se fraudado. As instâncias ordinárias, por sua vez, deram 

validade a esse título, contrariando a lógica processual, no sentido de que, 

negado o fato pela parte, afasta-se o ônus probatório - negativa non sunt 

probanda -, ou seja, a negativa do fato não exige prova. (...) 6. Finalmente, 

a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, 

é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo 

assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a 

quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é 

insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de 

consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. 

Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete 

Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no 

AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 

Primeira Turma, DJe 22.8.2013. 7. Recurso Especial provido.”(STJ – REsp 

1605703/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 8.11.2016 – Dje 

17.11.2016 – destaquei e sublinhei). Como se observa, é ilegítimo o 

procedimento adotado pela concessionária que procede ao corte no 

fornecimento do serviço em decorrência de suposto desvio de energia no 

ramal de entrada, constatado unilateralmente e, ainda, assim, sem prévia 

notificação do consumidor. Tem-se, assim, como evidente a probabilidade 

do direito arguido e a manifesta potencialidade de dano decorrente de 

eventual suspensão do serviço essencial de fornecimento de energia 

elétrica, dada a essencialidade e indispensabilidade dos serviços. Também 

resta demonstrado que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, uma vez que a empresa ré poderá cobrar normalmente o débito 

ora suspenso. Diante do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, 

para o fim de determinar à ré que se abstenha de suspender ou 

interromper os serviços de energia elétrica, bem como de incluir ou 

negativar o nome da parte autora no órgão de restrição ao crédito, por 

conta do suposto débito discutido nesta ação, sob pena de multa diária, 

que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, a 

contar do decurso do prazo de 24 (vinte e quatro) horas da intimação 

desta decisão. Cumprida a liminar, cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 12.5.2020, às 8h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC) 

na Sala 2, advertindo que o não comparecimento injustificado da 

requerente e da requerida ao referido ato processual será considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa 

(art. 334, §8º, CPC) Ficam as partes cientes de que deverão comparecer à 

audiência acompanhadas de advogados. Cientifique-se a parte ré de que 

poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, 

desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da 

audiência, caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que 

em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro a gratuidade da justiça (art. 98, CPC). Em 

razão da urgência, deverá ser cumprido por oficial de justiça plantonista. 

Cumpra-se e intimem-se. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032780-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RDA COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAGEM LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1032780-74.2018.8.11.0041 Vistos. O caso é típico de relação de 

consumo, figurando a parte ré como notória fornecedora de serviços de 

telefonia e a parte autora como sua consumidora direta e final dos 

serviços destacados. Ademais, o domínio da tecnologia e dos planos 

ofertados é exclusivamente da demandada, o que já denuncia 

desequilíbrio e desproporção de oportunidades na produção de provas. 

Com efeito, à luz do disposto no art. 373, § 1º, do CPC, por causa da 

impossibilidade ou excessiva dificuldade de comprovação do fato negativo 

alegado na petição inicial, e com apoio no art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a 

facilitação da defesa de seus direitos como um dos direitos básicos do 

consumidor, condição que a parte requerente ostenta na demanda, 

inegavelmente, determino a inversão do ônus da prova, de modo a 

incumbir a parte requerida a fazer prova de que os serviços contratados 

foram e estão sendo entregues em conformidade com o informado e/ou 

que eventuais irregularidades decorrem da noticiada má administração do 

serviço “Vivo Gestão”. Constata-se tratar aqui de processo sem questões 

processuais a serem enfrentadas nesta fase e que pode comportar o 

julgamento antecipado do mérito se as partes, em especial a requerida, 

não apontarem a necessidade de outras provas para o desate da lide, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se sua 

inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Assim, determino sejam 

intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação probatória. Ao 

final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. 

JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033662-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KRISLAINE VIEIRA RODRIGUES ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA SODRE DAMASCENA (EXECUTADO)

UMBERTO TEIXEIRA DAMASCENA (EXECUTADO)

MARIA DE FATIMA SODRE DAMASCENA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, manifestando-se acerca da diligência negativa do sr. 

oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1044618-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENISE SIQUEIRA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

 

Certifico que encaminho a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do Id 28318663.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011623-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CLARETE PENACHIONI AGUILERA (REU)

ANTONIO DONIZETE AGUILERA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação da parte Autora para manifestar da certidão do sr. oficial de 

justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001471-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO FRANCISCO CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 11:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037811-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR CAETANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 10:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019694-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GUIZARDI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISOLUX LOCADORA DE PAINEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID.28126673.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1055206 Nr: 48859-19.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DA LIMPEZA - ME, BANCO DO BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.313-B/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 206/207.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 1151496 Nr: 32363-75.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELIA SILVA DOS SANTOS, DARCILENE SILVA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA DE OLIVEIRA - 

OAB:22086/O, CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - 

OAB:242.289SP, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:13-754-B, 

RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:OAB/MT 13411-A, RODRIGO 

LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129-A, TAMIRIS CRUZ POIT - 

OAB:14.659/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela 

Autora por MARIA CELIA SILVA DOS SANTOS, representada por 

DARCILENE SILVA DOS SANTOS, para CONDENAR a Requerida/ CAB - 

CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICO DE AGUA E ESGOTO ao 

pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., contados da 

citação.CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.Transitado em 

julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte 

vencedora expressando o desejo de executar a sentença, arquive-se. 

(Art. 1.284 da CNGC/TJMT)Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

22 de janeiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1093465 Nr: 7712-76.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIANE DE OLIVEIRA FLORENCIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20.910/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela 

Autora por GRAZIANE DE OLIVEIRA FLORENCIANO para determinar o 

refaturamento das faturas referente aos meses de novembro/2015 a 

fevereiro/2016 pela média dos ultimos 12 (doze) meses, bem como, para 

CONDENAR a Requerida CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros desde a citação e a 

correção monetária a partir deste decisum.CONDENO, ainda a Requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários 

advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de 

Processo Civil.Transitado em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executar a 

sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT)Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 889108 Nr: 22663-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR VIANA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAR NORTE LESTE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525 do CPC, por estar 

classificado o crédito da parte Exequente como crédito concursal, e, tendo 

em vista a aprovação do plano de recuperação judicial da parte Executada 

em 08/01/2018, publicado em 05/02/2018, DECLARO EXTINTO o 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do artigo 59 da Lei n. 

11.101/2005, devendo a parte Exequente promover a habilitação de todo o 

seu CRÉDITO nos autos da recuperação judicial em trâmite na 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro.EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE 

CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE PARA FINS ESPECIFICOS DE 

HABILITAÇÃO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contendo o 

valor original da condenação fixado na sentença, a data do julgado, os 

parâmetros aplicáveis aos juros e correção monetária conforme 

estabelecidos no comando sentencial, o percentual arbitrado a título de 

honorários advocatícios, a data do trânsito em julgado e a data dos 

valores eventualmente levantados pelo credor.Preclusa a via recursal da 

presente decisão, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 22 de 

janeiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 784764 Nr: 38583-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 15089, WELTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:15089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:18733-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525 e 526 do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

ofertada pelo Executado BANCO DO BRASIL S/A, interposto às 

fls.386/389.Preclusa a via recursal, EXPEÇA-SE ALVARÁ do valor 

remanescente penhorado as fls. 384/385 em favor da parte Exequente 

devidamente atualizado pela remuneração bancária da Conta de Depósitos 

Judiciais/TJ, observando os dados bancários indicados às fls. 392.Na 

sequência, EXPEÇA-SE ALVARÁ para restituição do valor depositado 

intempestivamente em favor da parte Executada (fl.389v).Após, 

inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se. Int imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 907400 Nr: 35166-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILSON PALARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA APARECIDA PALARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONEL PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964/MT

 Código do Processo nº 907400

Vistos,

Neste feito a parte requerente foi condenada em honorários 

sucumbenciais, e o patrono exequente vem requerer a intimação do 

requerente para cumprimento da sentença.

A sentença no caso, já transitou em julgado (fls. 187), e não havendo nos 

autos comprovação do pagamento dos honorários sucumbenciais, defiro o 

pedido de execução formulado as folhas 190/195.

 Procedam-se as retificações necessárias, estabelecidas na CNCG/MT, 

inclusive na etiqueta da capa dos autos.

A seguir, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento dos honorários sucumbenciais, na forma 

estabelecida no artigo 513, do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 
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523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Não havendo pagamento, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, bem como, 

para no mesmo prazo indicar bens à penhora, para posterior 

prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 900962 Nr: 30543-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENY VIEIRA DIAS CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONSUCESSO BANCO DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALKIRYA CAMELLO LOPES - 

OAB:15157

 Código do Processo nº 900962

Vistos,

A parte autora vem aos autos requerer a intimação da parte requerida 

para o cumprimento da sentença.

A sentença no caso, já transitou em julgado (fls. 161), e não havendo nos 

autos comprovação do pagamento da condenação, defiro o pedido de 

execução formulados às folhas 162/171.

 Intime-se a(s) partes(s) requerida(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito executado - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Não havendo pagamento, intime-se a parte exequente para em cinco dias 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, bem como, 

para no mesmo prazo indicar bens à penhora, para posterior 

prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1070997 Nr: 55808-59.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO RIBEIRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289, RAFAEL COSTA DE OLIVEIRA 

BERNARDELLI - OAB:13.411-A, RODRIGO LEITE DE BARRROS ZANIN - 

OAB:12.129-A

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (requerida) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

578/590.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 447078 Nr: 21185-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código do Processo nº 447078

Vistos,

Trata-se de processo em fase Cumprimento de Sentença onde a parte 

exequente vem aos autos indicar um imóvel a penhora, alegando 

pertencer ao executado.

No caso, não há como saber se o imóvel indicado a penhora, encontra-se 

livre de ônus, visto que a certidão de inteiro teor anexada às folhas 

156/158, encontra-se desatualizada.

Posto isso, determino a intimação da parte exequente, para no prazo de 

cinco dias, juntar nos autos a certidão atualizada de inteiro teor do imóvel 

indicado a penhora, para posterior prosseguimento do feito, sob pena 

indeferimento do pedido.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 573548 Nr: 2327-37.1985.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA, TEREZA 

MARCIA BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULHER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - 

OAB:15935/O

 Intimação do advogado MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA, para, no prazo de 

03 dias, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de busca 

e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 345864 Nr: 15896-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXCEL CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EUVALDO LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCLEIDE M. DOS SANTOS 

ALVES - OAB:1257 MS, JOSÉ FERREIRA DA SILVA - OAB:8191/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9.020/MT, MARCEL LUERSEN - OAB:14419/MT, PABLO JOSÉ 

MELATTI - OAB:OAB/MT 11096, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE 

MORAES - OAB:10.416/MT

 Processo nº 345864

Vistos,

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, onde a parte 

exequente pretende em primeiro lugar a constrição de ativos financeiros 

de propriedade da parte executada (fls. 1476/1478, a fim de assegurar o 

cumprimento integral da obrigação objeto da lide.

 Todavia, considerando o disposto no art. 10 do CPC, que impõe a 

observância ao contraditório, segundo a qual “O Juiz não pode decidir, em 

grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não 

se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda eu se trate 

de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”, antes da análise do pedido 

para efetivação da constrição financeira, a fim de que a ordem de 

indisponibilidade não enseje margem para discussão quanto a seus limites 

e forma de execução, determino:

 A INTIMAÇÃO da parte Exequente para no prazo de 15 (quinze) dias:

 1) Apresentar memória de cálculo atualizada, com discriminação 
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pormenorizada da composição do crédito;

2) Indicar a conta bancária sobre a qual pretende que incida o bloqueio de 

ativos financeiros via Sistema BACENJUD ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo.

Com a juntada, INTIME-SE a parte Executada para no mesmo prazo 

manifestar sobre o cálculo apresentado, oportunidade em que deverá 

declarar se concorda com o valor indicado ou apresentar planilha de 

cálculo indicando qual o valor incontroverso do crédito, bem como quanto 

a constrição de ativos financeiros em sua conta bancária indicada ou não 

pela parte exequente.

Fica desde já consignado à parte Executada que deverá na mesma 

oportunidade indicar a conta bancária de sua preferência ou efetuar o 

depósito judicial do valor a ser bloqueado ou, pelo menos, do valor 

incontroverso, sob pena de anuência com as informações prestadas pela 

parte Exequente, bem como, com a utilização do Sistema BACENJUD.

 Na hipótese de alegação de existência de valor excessivo no cálculo da 

parte Exequente, remetam-se os autos ao contador judicial para apuração 

do valor correto da execução, e em seguida, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

Após, voltem os autos conclusos para apreciação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 348949 Nr: 19291-02.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON CRISTIANO SANTOS

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código nº 348949

VISTOS,

Em que pese a insurgência da parte Embargante/Executada declinada as 

fls. 541/544, entendo que não merecem guarida, pois a questão relativa à 

liquidação por arbitramento proferida as fls. 458/460 e 490/491 deveria ter 

sido objeto do recurso próprio, estando portanto, preclusa nova discussão 

em face da imutabilidade decorrente da coisa julgada.

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

 INTIME-SE a parte Executada para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar 

quanto ao cálculo de fls. 540 em cumprimento a decisão de fl.537/539, sob 

pena de preclusão e expropriação forçada;

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 368815 Nr: 6129-03.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DIAS DE ARAÚJO CAVALCANTE

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

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NUCLEO DE ATENDIMENTO E 

PROTEÇÃO - OAB:

 Processo Código nº 368815Vistos, intime a parte exequente na pessoa 

do seu advogado (via DJE), para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) 

dias, indicando nos autos o endereço da parte executada ou bens a ele 

pertencentes para penhora, ou ainda, outra providência efetiva e apta ao 

regular prosseguimento desta execução, ou ainda manifestar seu 

interesse na expedição de CERTIDÃO DE CRÉDITO, nos termos do artigo 

4º da referida normatização. Consigne-se que o Exequente poderá 

requerer a retomada da execução, por meio de petição devidamente 

instruída com a referida Certidão de Crédito, em caso de localização de 

bens de propriedade do devedor/executado, ocasião em que deverá 

indicar com precisão e objetividade a providência apta ao regular 

prosseguimento da execução. Cumpra-se.Cuiabá – MT, 22 de Janeiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1076757 Nr: 58449-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIJAN MAMADES CALACA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

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

SILVA - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525, §1º do CPC, ACOLHO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ofertada pelo Executado, 

para reconhecer a nulidade dos atos subsequentes à prolação da 

sentença de fls. 65/66 por falta de intimação da r. causídica da parte 

Requerida constituída as fls. 56/59, determinando, por conseguinte a 

suspensão da fase de cumprimento de sentença e a reabertura do prazo 

para apresentação de recurso de apelação.Consigno desde já o excesso 

de execução no tocante à incidência da multa e dos honorários previstos 

no artigo 523 do CPC, no importe de R$ R$ 777,99 e R$ 855,79, inseridos 

no cálculo de fl.105.Deixo de condenar a parte EXEQUENTE ao pagamento 

de honorários para esta fase processual, tendo em vista que a falta de 

intimação da parte Executada decorreu de erro da secretaria judicial ao 

não realizar o cadastramento no sistema da r. causídica da parte 

Requerida.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 956024 Nr: 3066-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ALVES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUCIA DA CRUZ E 

SILVA CARVALHO - OAB:8649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921

 Certifico que encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

das fls. 111/115.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1013948 Nr: 29273-93.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. M. DA SILVA SANTANA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLURAL CENTRO EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7.191, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (requerida) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

865/870.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 75 de 852



 Cod. Proc.: 821559 Nr: 27751-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL AMECOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALDOMIRO CHMIELESKI, 

LORENI CHMIELESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10339 MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, TATIANA REZEGUE 

DO CARMO COLMAN - OAB:7.196 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 Código do Processo nº 821559

Vistos,

 Trata-se de processo em fase Cumprimento de Sentença, com depósito 

comprovado nos autos pela parte executada para pagamento do 

remanescente da condenação onde a parte Exequente vem discorda do 

valor depositado, alegando que o cálculo da executada não usou os 

parâmetros definidos nos autos, ao final requer o levantamento do valor 

incontroverso e o prosseguimento do feito pelo saldo remanescente.

Posto isso, sendo incontroverso a quantia depositada nos autos, defiro 

parcialmente o pedido formulado pela parte exequente as folhas 859/862, 

expeça-se em seu favor alvará para levantamento do valor depositado as 

folhas 853/854, com os rendimentos do período, na conta indicada nos 

autos.

 A seguir, em vista da divergência apontada quanto ao valor depositado, 

encaminhem-se os autos a Contadoria Judicial, para apuração de eventual 

existência de saldo remanescente.

 Elaborado o cálculo, digam as partes em cinco dias e voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se as partes.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1122363 Nr: 19799-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO TREVISAN LTDA, AUTO POSTO 

TREVISAN LTDA, CARLOS DALY DALCOL TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA BRIZOLLA FERREIRA 

DA SILVA - OAB:MT/22.456, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 11322

 Código do Processo nº 1122363

Vistos,

A parte autora vem aos autos requerer a intimação das partes requeridas 

para o cumprimento da sentença.

No caso, a sentença já transitou em julgado (fls. 356), e não havendo nos 

autos, comprovação do pagamento da condenação, defiro o pedido de 

execução formulados às folhas 448/452.

 Intime-se a(s) partes(s) requerida(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito executado - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Não havendo pagamento, intime-se a parte exequente para em cinco dias 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, bem como, 

para no mesmo prazo indicar bens à penhora, para posterior 

prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1094522 Nr: 8209-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO MITSUO YABUMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPLANT CENTER ODONTOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RICARDO RODRIGUES - 

OAB:13503/MT, VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - 

OAB:16708/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MENDES VILAS 

BOAS - OAB:10121

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 108/115 foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001471-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO FRANCISCO CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1001471-30.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037811-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR CAETANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1037811-07.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 
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representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053282-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395-O (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o presente feito para fins de INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

trazer/comprovar nos autos o deposito judicial no valor de R$ 6.253,00 

(seis mil, duzentos e cinquenta e três reais), devidamente atualizado no 

prazo de legal de 05 (cinco) dias para posterior cumprimento da liminar 

DEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008002-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEIE DARQUE BRAZ DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WORK SHOW PRODUCOES E ENTRETENIMENTO ARTISTICOS LTDA - ME 

(REU)

DITADO POPULAR (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1008002-69.2019.8.11.0041 CERTIDÃO Certifico que, 

nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte autora para informar que o 

pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de 

arrecadação do TJMT e se encontra disponível para emissão das guias. 

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007111-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDES NASCIMENTO DE ARAUJO (REU)

 

Malote digital - Devolução da Carta Precatória expedida no ID 19393841

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016576-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001037-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO MIGUEL LENZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 
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desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005038-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE LEITE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005038-74.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SOLANGE 

LEITE DA COSTA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifico 

que a parte autora não instruiu a inicial com documento hábil a comprovar 

o prévio requerimento administrativo da indenização pleiteada. Ocorre que, 

no julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante a seguradora demandada. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, o prévio requerimento 

administrativo da indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Outubro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003502-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE DE BRITO IBIAPINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038613-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis 

a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022789-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO VINICIOS SILVA MARTELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME FELIX LENZI OAB - MT23979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

WANDERSON HENRIQUE CAVALARI OAB - MT21032-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022789-40.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

ré para se manifestar sobre a petição e documentos juntados pelo autor 

no ID 21036609 e 25868612, em 10 dias. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009623-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DOMINGOS ABRÃO NASSARDEN FILHO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito para fins de INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

referente a AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA o dia 

28/04/2020 - 08:00 - 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ - CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 776328 Nr: 29628-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marques & Caetano Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. O. SUPERMERCADO LTTDA. "ME" 

(SUPERMERCADO QUALY)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT

 Antes de apreciar o requerimento de p. 156, traga a exequente 

informações quanto a ação de recuperação de judicial da executada, em 

10 (dez) dias.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1355238 Nr: 20435-59.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DE SOUSA FREIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACIEL SOUTO DO 

NASCIMENTO - OAB:19.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de embargos à execução em que foi indeferida a concessão da 

justiça gratuita ao embargante e determinada a sua intimação para 

comprovar o recolhimento das custas (p.57).

 Intimado, o embargante pugnou pela reconsideração da decisão que 

indeferiu o pedido de justiça gratuita.

 Em que pese o pleito de p. 58/62, mantenho a decisão de p. 57 pelos seus 

próprios fundamentos.

 Intime-se o embargante para promover o recolhimento das custas 

processuais iniciais.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 886145 Nr: 20629-98.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENICE BORGES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16.216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP, LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, RODRIGO NUNES - OAB:144.766/OAB-SP, TIAGO 

AUED - OAB:9873-B/MT

 Defiro o levantamento dos valores referentes aos honorários 

sucumbenciais e contratuais em favor dos patronos Claudison Rodrigues 

e Milton Jones Amorim Vieira, devendo ser observados os percentuais por 

eles acordados.

 Com relação ao montante pertencente à exequente, expeça-se alvará em 

seu favor na conta de sua titularidade, como informado à p. 248/249.

 Após, nada mais sendo requerido, arquive-se como já determiando à p. 

245.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450208 Nr: 22886-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA UCHOA HARIMA 

- OAB:18385, ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - OAB:18.213/MT, 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, JOSÉ JOÃO 

VITALIANO COELHO - OAB:18.440/MT, MAINA PONCIONI CEZAR - 

OAB:24706/O, Rosilene Marcelo - OAB:8886, VENICIUS YUTAKA 

HARIMA - OAB:10116-O

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª) jacson Franscisco Coleta , OAB/MT nº 9172/B , 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos 

do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036793 Nr: 39960-32.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA DOS SANTOS SOUZA, LUIZ 

EDUARDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª) Diogo da Silva Alves, OAB/MT nº 11162 , para 

que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do 

art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374437 Nr: 11191-24.2009.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON NARZETTI, BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dra. Dalila Coelho da Silva , OAB/MT nº 6106 , para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 

234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781971 Nr: 35591-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT CELULAR - VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:24214, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 79 de 852



41/2016), INTIMO o Dra. Emilia Aparecida de Assunção Slva , OAB/MT nº 

25524, para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos 

termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas 

fora do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1104818 Nr: 12492-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA AUXILIADORA CORREA DOS REIS, VALDIR 

GONÇALO LEITE DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANE MARCELA DA COSTA TABORELLI 

SILVA, PERY TABORELLI SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RONDON GRACIOSO - 

OAB:17.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente com resolução de mérito esta ação de despejo cumulada 

com cobrança proposta por JACIRA AUXILIADORA CORREA DOS REIS e 

VALDIR GONÇALO LEITE DOS REIS, para o fim de CONDENAR os réus 

LUANE MARCELA DA COSTA TABORELLI SILVA e PERY TABORELLI 

SILVA NETO ao pagamento dos aluguéis vencidos no período de 15 de 

novembro de 2015 a 17 de agosto de 2016, além das taxas condominiais 

calculadas no valor de R$ 1.340,00 (um mil trezentos e quarenta reais). Os 

valores deverão ser corrigidos pelo índice INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada prestação.Custas e 

despesas processuais pelos réus, assim como honorários advocatícios 

de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1096515 Nr: 9071-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANTONIO BATISTA LEITE, JOAO GERALDO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA INTERNACIONAL DA GRAÇA DE DEUS, 

JOANIR SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17.627/MT, MARTA S. DE OLIVEIRA - 

OAB:19.174, RENATO FERREIRA COUTINHO - OAB:16.360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Cecílio Filho - 

OAB:OAB/RJ81.858, PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - OAB:OAB/MT 

20.627/O

 Numeração Única n. 907-61.2016.811.0041 – Código 1096515

DECISÃO

Trata-se de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e encargos 

locatícios proposta pelo Espólio de Antônio Batista Leite, representado por 

João Geraldo da Silva, em desfavor da Igreja Internacional da Graça de 

Deus, em que o contrato foi verbalmente firmado. Como tese de defesa, a 

ré arguiu a inexistência de relação locatícia, mas que se tratava de 

comodato.

 Assim, quando do saneador foi designada audiência de instrução para 

oitiva das partes e testemunhas (p. 89). Todavia, uma vez iniciada a 

solenidade, as partes requereram a suspensão do feito pelo prazo de 30 

dias para formulação de acordo.

O acordo não se formalizou e a parte autora pediu o julgamento do feito no 

estado em que se encontra.

É o necessário. Decido.

Para evitar futuras alegações de cerceamento de defesa, insisto na 

produção da prova oral e designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 19/03/2020, às 15:00 horas, oportunidade em que será colhido 

o depoimento pessoal dos representantes das partes e procedida a oitiva 

das testemunhas, que deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias 

(artigo 357, §4º, CPC).

Registro que “Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo” (art. 455 do CPC).

Intimem-se os representantes das partes para comparecerem à audiência 

e prestarem depoimento, sob pena de confissão.

Sobre os documentos apresentados às p. 108/124, diga a ré no prazo de 

15 (quinze) dias.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1137276 Nr: 26232-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO CORTEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERCY LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNADETE HULEK CORTEZ - 

OAB:27786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente esta ação de despejo por falta de pagamento cumulada 

com cobrança de aluguéis proposta por ANTONIO PAULO CORTEZ, a fim 

de DECLARAR a rescisão do contrato e CONDENAR a ré DERCY LOPES 

ao pagamento dos aluguéis vencidos a partir do mês de maio/2016 até a 

efetiva desocupação do imóvel, além da multa contratual. Tais valores 

deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e 

corrigidos pelo índice INPC a partir do vencimento de cada prestação 

(artigo 397, CC). Custas e despesas processuais pela ré, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P. I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 916399 Nr: 41055-34.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉA MARQUES RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELA MARQUES 

ECHEVERRIA FABRINI - OAB:6896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª)Jackson Francisco Coleta , OAB/MT nº 9172/B , 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos 

do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1055149 Nr: 48839-28.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO FÁBIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT
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 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª)Jackson Francisco Coleta , OAB/MT nº 9172/B , 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos 

do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057178 Nr: 49615-28.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ALLY DA SILVA, VANDA MACHADO ALLY DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H. GUIMARÃES - 

OAB:3515-MT, JOZAIRA GUEDES - OAB:6948 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª)Jackson Francisco Coleta , OAB/MT nº 9172/B, 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos 

do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 368226 Nr: 6387-13.2009.811.0041

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

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÂNIA MARIA CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ TORTOLA - 

OAB:11087/MT, FABIO SCHNEIDER - OAB:5.238/MT, OSMAR 

SCHINEIDER - OAB:2.152-B, SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO 

OLIVEIRA - OAB:7.149-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, LEONARDO BOA VENTURA - OAB:, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª) Kleber Ferreira Kleen , OAB/MT nº 49534, para 

que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do 

art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847387 Nr: 50901-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

BROKER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLAUDIO VERGANI JUNIOR, LCMV 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (BAR DO AZEITONA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME ARGUELHO 

MOURA - OAB:18.520

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª). Rosely Amaral de Souza, OAB/MT nº 11864 , 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos 

do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248697 Nr: 16174-71.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID, ROSANGELA 

DA SILVA CAPELÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO REZENDE 

DAVID - OAB:6078/MT, ROSANGELA DA SILVA CAPELÃO - 

OAB:8.944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL OURIVES FILHO - 

OAB:641/MT, ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4.998/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª) Manoel Antonio Rezende David , OAB/MT nº 

6078/O , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, 

nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de 

vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943239 Nr: 56458-43.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON CARDOSO BROCHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉLIDA MOTTINHA SILVA - 

OAB:13.138-MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, SCHEILLA C. L. MORAES - 

OAB:10222

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª) Jackson Francisco Coleta , OAB/MT nº 9172/B , 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos 

do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 901500 Nr: 30961-27.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLARICE TAMBARA VELHO, MARIA DA 

PAICHAO SANTOS REZENDE, MARIA APARECIDA BATISTA FRAGA, 

MARLEIDE DE OLIVEIRA GOMES, PLACIDINA CARVALHO DE FREITAS, 

SADY SEVERINO DE REZENDE, LOURDES MARTINS CARDOSO, EDILMAR 

MENDONÇA SIQUEIRA MORAIS, DINAIR MARTINS CARDOZO, DORACY DE 

FARIA PANIAGO, MARIA GORETTI FRANTZ, CELMA INES DE SOUZA 

FAVERO, MADALENA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBINEY INÁCIO FERREIRA 

PINNO - OAB:16.498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª)Jackson Francisco Coleta , OAB/MT nº 9172/B , 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos 

do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760696 Nr: 13070-61.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSHE MARIANE DA SILVA CRUZ, MARIA JOSÉ DA 
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SILVA DIAS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª)Jackson Francisco Coleta , OAB/MT nº 9172/B , 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos 

do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 59036 Nr: 2534-40.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ARNOUD SANTIAGO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS ANTONIO DE SOUZA 

BRITO - OAB:14941/MT, WALDIR CECHET JÚNIOR - OAB:4.111/MT, 

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - OAB:OAB/MT 14.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE AQUINO - 

OAB:2678/MT, ALTIVANI RAMOS LACERDA - OAB:2304/MT, BRUNO 

TADEU SCHUTZE PERINETE - OAB:4861-A, DENNIS MACHADO DA 

SILVEIRA - OAB:5752/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.801-A/MT, LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B/MT, SÉRVIO TÚLIO 

DE BARCELOS - OAB:14.258-A, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 Com relação ao pedido de levantamento formulado à p. 393, informe o 

exequente se há alguma oposição, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, concluso para análise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 282421 Nr: 6844-16.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJU - COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E 

VERDURAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PIERRE UEMURA PERROT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11726/MT, MARCELO VARASCHIN - OAB:21407/PR, RICARDO 

PRADO OLIVEIRA - OAB:7596-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 O Código de Processo Civil prevê que quando a parte executada não 

houver constituído advogado nos autos, deverá ocorrer a intimação 

pessoal para ciência da penhora realizada (Art. 841, §2º do CPC).

 Assim, intime-se o executado pessoalmente, para que se manifeste sobre 

a penhora, requerendo o que de direito, em 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo, concluso para análise do pedido de levantamento.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430018 Nr: 10972-74.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO PEREIRA FIGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI BERKEM BROCK, NEURRACI APARECIDA 

BERKEMBROCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARTINS DE FARIAS 

- OAB:13.523-MT, VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - OAB:7013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3.237-B, CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:3237-B

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª) Erica de Jesus França , OAB/MT nº 25036/0 , 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos 

do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446090 Nr: 20519-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMAR PEGORARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZITA HELENA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889, ELIANE M.M.AFFI - OAB:9022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª) Elaine Mendes Muller Affi , OAB/MT nº 9022, para 

que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do 

art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 356315 Nr: 26703-81.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALSON DE SOUZA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA UCHOA - 

OAB:183.85/O, ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - OAB:18213, FELIPE 

DE MIRANDA SILVA - OAB:13.667/MT, FLÁVIO JOSÉ PEREIRA NETO - 

OAB:11.780, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, 

JOSE JOAO VITALIANO COELHO - OAB:14.440 OAB/MT, ROSILENE 

MARCELO - OAB:8.886/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:15558/E, 

VENÍCIUS Y. HARIMA - OAB:10.116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:OABMT7931

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª) Jackson Francisco Coleta , OAB/MT nº9172/B , 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos 

do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377643 Nr: 13821-53.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÉCIO NAZARENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCO DÁLIA JR - 

OAB:OAB/MT 1.602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª) Eduardo Faria , OAB/MT nº 4318-B , para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 

234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378183 Nr: 14347-20.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO CORREA JUNIOR

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

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:15750-A, JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA - OAB:2553/TO

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª)Pedro Paulo Peixoto , OAB/MT nº 12007/O , para 

que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do 

art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753583 Nr: 5504-61.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRNDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRC, HDMESR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Campos Cardoso 

Facchini - OAB:7.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381 OAB/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - OAB:17.251/MT, 

FLÁVIA CAROLINE TAQUES - OAB:9131, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA 

(UNIJURIS/UNIC) - OAB:3.574/MT, HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO 

OLIVEIRA - OAB:16.787-0/MT, LEONARDO LEINER LEAL ROSA - 

OAB:7.715, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT, PATRICIA ALMEIDA 

CAMPOS BORGES - OAB:10.430-MT, PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO 

SANTOS - OAB:21.585, RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - 

OAB:18.060/MT, STEFÂNIA LEANDRO RUWER - OAB:17.921/MT, 

VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4862-A

 Nesta data, intima-se as partes para manifestarem acerca da proposta de 

honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753583 Nr: 5504-61.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA REGINA NAZÁRIO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR RODRIGUES CARVALHO, HOSPITAL 

DE MEDICINA ESPECIALIZADA SANTA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Campos Cardoso 

Facchini - OAB:7.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381 OAB/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - OAB:17.251/MT, 

FLÁVIA CAROLINE TAQUES - OAB:9131, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA 

(UNIJURIS/UNIC) - OAB:3.574/MT, HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO 

OLIVEIRA - OAB:16.787-0/MT, LEONARDO LEINER LEAL ROSA - 

OAB:7.715, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT, PATRICIA ALMEIDA 

CAMPOS BORGES - OAB:10.430-MT, PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO 

SANTOS - OAB:21.585, RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - 

OAB:18.060/MT, STEFÂNIA LEANDRO RUWER - OAB:17.921/MT, 

VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4862-A

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca da proposta de 

honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias e, desde já torno sem 

efeito a certidão expedida em 17.01.2020, visto que fora registrada 

equivocadamente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701046 Nr: 35668-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA MOSER, TADEU MUCIO 

GALVÃO MARQUES VALLIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO 

SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS, DECOR BRASIL DESIGN E 

DECORAÇÕES LTDA - ME, ASPENCRED FINANÇAS TEC. E SERV. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - 

OAB:4717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR PENHA - OAB:9222, 

ANA MARIA SORDI TEIXEIRA MOSER - OAB:6.357/MT, JOSÉ BARBOSA 

- OAB:15080

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª) Mauricio Barrios Junior , OAB/MT nº16640/O , 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos 

do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741258 Nr: 38043-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJHONI ADÃO WELKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE DE BORTOLI, FRANCISCO CÉSAR 

CONERA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORREA - OAB:14271/O, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - 

OAB:14049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª)Rafael Augusto de Barros Correa , OAB/MT nº 

14271/O, para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, 

nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de 

vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398560 Nr: 31820-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COM E IND LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX BENEDITO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª) João Batista da Silva , OAB/MT nº 5237/o , para 

que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do 

art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401340 Nr: 33745-50.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIRON DOS SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDA VALADARES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224/MT, JULINIL GONÇALVES ARINE - 

OAB:1136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO RUBENS DE 

AMORIM - OAB:

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª) Adolfo Arini , OAB/MT nº 6757, para que devolva 

estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º 

e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704826 Nr: 39510-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: BENEDITO DIAS DE MOURA, ODILZA BOTELHO DE 

MOURA, ANTENOR NUNES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVITA MARTINS ARAÚJO, OSVALDO 

MARTINS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZARIO - OAB:14272, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª)Luiz Augusto Pires cazario , OAB/MT nº2090 , 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos 

do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 718701 Nr: 14576-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO NEI CAPISTRANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEANE DORNELES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Braga - OAB:14721, 

LÁZARO ROBERTO DE SOUZA - OAB:4.801-B/MT, MAURA CECILIA 

GREGÓRIO DORILEO - OAB:12.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Posto isto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, julgo procedente com resolução de mérito esta ação de cobrança 

proposta por GONÇALO NEI CAPISTRANO DA SILVA e CONDENO a ré 

JOSIANE DORNELES DA SILVA ao pagamento dos aluguéis vencidos no 

período de março de 2011 a janeiro de 2012, bem como ao ressarcimento 

dos encargos com água/esgoto, energia elétrica e IPTU do período, além 

de multa por infração contratual correspondente a 03 (três) meses de 

aluguel.Os valores deverão ser corrigidos com juros de mora desde a 

citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do desembolso 

de cada valor efetivamente pago ou do vencimento de cada prestação, 

conforme o caso.Custas e despesas processuais pela ré, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P. I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720863 Nr: 16330-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LODIR MANOEL HEITOR, ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO EDIFICIO BOA ESPERANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONCALVES - OAB:5932/O, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:5932/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX MARQUES - OAB:713

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª) Dione Francisca M. de Queiroz Almeida , OAB/MT 

nº 4166 , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, 

nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de 

vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725396 Nr: 21119-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILZETE FERREIRA SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª) Elaine Mendes Muller Affi, OAB/MT nº 9022 , para 

que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do 

art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 767817 Nr: 20659-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANTUIL NUNES DE SOUZA, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO HENRIQUE MIIKOSKI CARVALHO, 

ANTONIO JOSE CRUZ CARVALHO, EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLYEMERSON RODRIGUES 

ROSA DE MORAES AGUIAR - OAB:15894 oab/mt, OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11.583

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos formulados na ação de despejo por falta de 

pagamento cumulada com cobrança de aluguéis proposta por VANTUIL 

NUNES DE SOUZA, a fim de DECLARAR a rescisão do contrato de locação 

firmado entre as partes e CONDENAR SOLIDARIAMENTE os réus JULIO 

HENRIQUE MINIKOSKI CARVALHO, ANTÔNIO JOSÉ CRUZ CARVALHO e 

EVANILDES MINIKOSKY CARVALHO ao pagamento dos aluguéis e demais 

encargos locatícios vencidos desde o mês de março de 2012 até a efetiva 

desocupação do imóvel. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês desde a citação e corrigidos pelo índice INPC a partir 

do vencimento de cada prestação (artigo 397, CC). Custas e despesas 

processuais pelos réus, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775301 Nr: 28547-27.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA TORRES MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO CARVALHO CÔRTES, TDS 

SYSTEM LTDA, TDS - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª) Elaine Mendes Muller Affi, OAB/MT nº 9022 , para 

que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do 

art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030248 Nr: 36906-58.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS, 

OTAVIO BEHLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TR FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª) Juliane de Sousa Andrade , OAB/MT nº 16875 , 
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para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos 

do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 954842 Nr: 2551-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URBI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO BARRA BRASIL LTDA, MARCO 

AURÉLIO MIRANDA CARVALHO, CYNTHIA MARIA FERREIRA ATALLAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, PATRICIA BORGES DIOGO - 

OAB:187422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, FERNANDO AIRES MESQUITA 

CARVALHO TEIXEIRA - OAB:18527/O, GABRIELA BENINE SALÍCIO - 

OAB:18244/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18.806/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869/MT

 À par destas considerações e com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados na ação de cobrança proposta por URBI EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA. e CONDENO os réus EXPRESSO BARRA BRASIL 

LTDA., MARCO AURÉLIO MIRANDA CARVALHO e CYNTHIA MARIA 

FERREIRA ATALLAH ao pagamento dos DANOS MATERIAIS calculados no 

valor de R$ 70.377,44 (setenta mil trezentos e setenta e sete reais e 

quarenta e quatro centavos) e MULTA PENAL no valor equivalente a 03 

(três) aluguéis vigentes em outubro de 2013. Tais valores deverão ser 

corrigidos pelo índice INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (artigo 405, CC).Condeno os réus ao pagamento de 

custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, 

nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P. I. Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053639 Nr: 48210-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE ALMEIDA MOURA, JUSSARA 

PEREIRA GAMIN MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o(a) Dr(ª). JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS 

SANTOS, OAB/MT nº 25248, para que devolva estes autos imediatamente 

visto se tratar de carga rápida, sob pena de perda do direito de vistas fora 

do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1010961 Nr: 27980-88.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URSULINO CONCEIÇÃO DA GUIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª) Marcio Henrique Pereira, OAB/MT nº7659/O , para 

que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do 

art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036778 Nr: 39954-25.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCRENORTE CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848/MT, MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO 

ARRUDA - OAB:OAB/MT 16.501-B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª) Jacson Francisco Coleta, OAB/MT nº 9172/B, 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos 

do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1069303 Nr: 55120-97.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. B. R. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP, 

REINALDO DO VALLE CAMACHO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO ENGETUC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA OLÍVIA DE ALMEIDA 

CERQUEIRA - OAB:16095/MT, WILSIMARA ALMEIDA BARRETO 

CAMACHO - OAB:7061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17.184/MT, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

RAIANE ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371

 Vistos e etc,

 Trata-se de ação de cobrança proposta por W.B.R Locadora de Veículos 

Ltda – EPP em desfavor de Consórcio Engenharia Engetuc, objetivando a 

condenação da ré ao pagamento do débito no importe de R$ 75.513,50 

(setenta e cinco mil, quinhentos e treze reais e cinquenta centavos), 

acrescidos com juros e correção monetária.

 Compulsando os autos, constata-se às p. 240/244 petição da ré 

comunicando que a empresa encontra-se em Recuperação Judicial 

proferido pelo 1º Juízo Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do 

processo nº 11427-58.2018.811.0041, pleiteando, assim, a suspensão da 

presente ação, bem como a liberação dos valores eventualmente 

bloqueados e vinculados aos presentes autos, expedindo-se a respectiva 

contraordem destinada à baixa das constrições patrimoniais efetivadas.

Nestes termos, em atenção ao princípio da não surpresa, consagrado pelo 

Código de Processo Civil em seu artigo 9º, determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a petição 

de p. 240/244.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 827760 Nr: 33621-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR SEVERINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - 

OAB:6.727/MT, FRANCO BONATELLI - OAB:10.224/MT, JULINIL 

GONÇALVES ARINI - OAB:1.136/MT

 Ante a ausência de impugnação quanto à penhora realizada na conta de 

investimentos do executado (p.128/129, p. 131 e p.133/134), defiro o 

pedido de levantamento de p. 130 e p.132, em favor do exequente.
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 Considerando que, conforme informado (p. 130), o levantamento da 

referida quantia satisfaz o crédito pertencente ao exequente, julgo extinto 

os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 909752 Nr: 37082-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO GATTASS CONCEIÇÃO ORRO, BENEDITA 

GATTASS ORRO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROLDÃO PEREIRA REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIBIA MARIA ANGELINI DE 

ANDRADE PESSOA - OAB:18.053, MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR 

- OAB:12.264, SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente esta ação de despejo por falta de pagamento cumulada 

com cobrança de aluguéis proposta por BENEDITO GATTASS CONCEIÇÃO 

ORRO e BENEDITA GATTASS ORRO CAMPOS, a fim de DECLARAR a 

rescisão do contrato e CONDENAR o réu ROLDÃO PEREIRA REGO ao 

pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios vencidos a partir do 

mês de junho/2011 até a efetiva desocupação do imóvel. Tais valores 

deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e 

corrigidos pelo índice INPC a partir do vencimento de cada prestação 

(artigo 397, CC). Custas e despesas processuais pelo réu, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P. I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838141 Nr: 42863-11.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA DE CARVALHO ARAUJO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FACIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA - OAB:10344, HUMBERTO MARQUES DA SILVA - OAB:9725-B, 

RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, MARIA ANGÉLICA DA COSTA ZANATA 

- OAB:13335, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360-MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª). Ruy Nogueira Barbosa , OAB/MT nº 4678 , para 

que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do 

art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838253 Nr: 42959-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE REINALDO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:11098/MT, BRUNO FERREIRA ALEGRIA - OAB:9996-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª) Reinaldo Américo Ortigara , OAB/MT nº 9552/O, 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos 

do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852055 Nr: 54920-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO FERNANDES, JULIANA 

ALMEIDA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª). Ivo Sergio Ferreira Mendes, OAB/MT nº 8909/0 , 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos 

do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 864241 Nr: 5005-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ATAÍDE FERNANDES ALVES DOS 

SANTOS, MATILDE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO JOSÉ FERNANDES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - OAB:17234/O, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT, MARCELLE 

DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 9.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELLI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:MT/ 6.524-B

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª) Antonio Luiz Neves Gomes , OAB/MT nº 17234 , 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos 

do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794765 Nr: 1087-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KADRI COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB DE ARAÚJO ME, CHRISTIANE BORGES DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DANDARA SIQUEIRA 

E SILVA - OAB:15964/MT, ERICA REGINA DE JESUS ALCOFORADO - 

OAB:19.130, GIORGIO AGUIAR DA SILVA - OAB:14.600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:MT/ 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª). Elaine de Paula Silva , para que devolva estes 

autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, 

CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795377 Nr: 1709-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALVES SOARES, EMI-KA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODIGO INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª) Marcelo dos Santos Barbosa , OAB/MT nº 4886/O 

, para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos 

termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas 

fora do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809080 Nr: 15554-15.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCELI PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACILDA MUNHOZ CHATEAUBRIAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA - OAB:SP 

216.936, SIGMAR MACEIO - OAB:MT 16.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CACILDA MUNHOZ 

CHATEAUBRIAND - OAB:83289/SP

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Sra. Cacilda Munhoz Chateaubriand , para que devolva 

estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º 

e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16747 Nr: 4080-43.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY PINHEIRO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Kunze - 

OAB:2401/MT, LARISSA BRANDÃO SILVA DE SOUZA - OAB:10.831, 

SAMIR HAMMOUD - OAB:5265/MT

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

OAB:14.264/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:6.949/MT, NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA - OAB:12928, 

RENATA GARCIA BRUNO - OAB:8.695-B/MT, RONAN JACKSON COSTA 

- OAB:4.871/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª). Mariana almeida Giraldelli, OAB/MT nº 22761 , 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos 

do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150207 Nr: 22541-43.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIRA BULHÕES PERRUPATO, GENIVAL 

ALELAF NEIVA, WALTER GARCIA PERRUPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, JULIANO PIVA - OAB:9988/MT, KLEBER CORREA DE 

ARRUDA - OAB:10.528/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, SAMUEL FRANCO DÁLIA JÚNIOR - OAB:1602-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - 

OAB:4383/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848/MT, 

FERNANDO BIRAL DE FREITAS - OAB:12678-A, HAROLDO LEITE 

BANDEIRA DE MELLO - OAB:7541/MT, HUMBERTO JOSÉ PEIXOTO 

VELLOZO - OAB:109231/RJ, João Ricardo Trevisan - OAB:5200, JOSE 

WILZEM MACOTA - OAB:7481, Kilza Giusti Gakeski - OAB:8.660, 

MARIEL MARQUES OLIVEIRA - OAB:6.040/MT, NIVALDO DE ALMEIDA 

CARVALHO - OAB:3.826/MT, NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6.247OABMT, PAULO ROBERTO MOSER - OAB:9.932-B/MT, 

RENATA LUCIANA DE MORAES - OAB:128.301/SP, ROBERTO 

CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT, SORAYA CRISTIANE 

BEHLING - OAB:7936/MT, THAISSA COSTA FIGUEIREDO DE SOUZA - 

OAB:15902, Vinícius Rodrigues Travain - OAB:8.750/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª) Manoel Victor Ferreira Cavalcanti Batista, para 

que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do 

art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237144 Nr: 6187-11.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNN COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

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

JOSLAINE FÀBIA ANDRADE - OAB:6.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª) Juliane de Almeida Balbino dos Santos, OAB/MT 

nº25248/O , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, 

nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de 

vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94647 Nr: 5336-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORAYA THEODORA HADAD SIMIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGILAS FERREIRA IND. COM. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª) Antonio Monreal Rosado , OAB/MT nº 2883-A , 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos 

do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14100 Nr: 10665-72.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edgar Elias Junqueira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOBENS - ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS S/C LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5959/MT, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10579 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SIGNOBERTO 

DANIEL - OAB:26429, Osmar Vieira da Silva - OAB:19278/PR

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª). Leonardo Luiz Nunes Bernazzolli, OAB/MT 

nº10579/O , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, 

nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de 

vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1429079 Nr: 15160-95.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR NEITZKE, ROTA OESTE 

VEÍCULOS LTDA, RONALDO DE ALMEIDA MOURA, JUSSARA PEREIRA 

GAMIN MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE SOUZA 

LIMA - OAB:20.581/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª). JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS, 

OAB/MT nº 25248, para que devolva estes autos imediatamente visto se 

tratar de carga rápida, sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1115340 Nr: 16769-21.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR GONÇALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO DA SILVA 

BARRETO - OAB:8684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE EDUARDO DE AMORIM 

XAVIER - OAB:16.524/O

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª) Mariclei Eduardo Cintra, OAB/MT nº 10139 , para 

que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do 

art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1095101 Nr: 8440-20.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA, JANETE BOLETTA 

DE OLIVEIRA, ATHOS BOLETTA GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, CONSTRUTORA LOPES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO BEZERRA BONFIM - 

OAB:5.171/MT, ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME AZEVEDO 

MIRANDA MENDONÇA - OAB:20683, UBALDO JUVENIZ JUNIOR - 

OAB:160493/SP

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª) Arivaldo Gomes de Oliveira, OAB/MT nº 3546-B, 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos 

do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª). , OAB/MT nº , para que devolva estes autos no 

prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob 

pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para providências 

disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1139080 Nr: 27043-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA RODRIGUES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO NAKAZATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI 

- OAB:10.668/MT, BEATRIZ PINTO VIANA - OAB:MT-10.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente esta ação de despejo cumulada com cobrança proposta 

por JOSEFA RODRIGUES OLIVEIRA, a fim de DECLARAR a rescisão do 

contrato e CONDENAR o réu CRISTIANO NAKAZATO ao pagamento dos 

aluguéis e demais encargos locatícios vencidos a partir do mês de 

dezembro/2015 até a efetiva desocupação do imóvel, além da multa 

contratualmente prevista. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês desde a citação e corrigidos pelo índice INPC a partir 

do vencimento de cada prestação (artigo 397, CC). Custas e despesas 

processuais pelo réu, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1146907 Nr: 30402-02.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER CLINICA CENTRO ODONTOLÓGICO 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO CARROCIA - 

OAB:21.968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:22005/B

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª) Eduardo Bergamo, OAB/MT nº 22005, para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 

234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1153124 Nr: 33123-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPÉRIO MATERIAIS PARA INDÚSTRIA MOVELEIRA 

LTDA, MAURO MAGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFALO BRANCO GRIL RESTAURANTE EIRELI, 

DEIVID BENJAMIM GREGORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO ANTÔNIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:20906/O

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª) Everton José Pacheco Sampaio , OAB/MT nº 

5776 , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos 

termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas 

fora do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 359055 Nr: 29434-50.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA REGINA DA SILVA BARBOSA, 

ADRIANA HELENA DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADINE GROSSI - 
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OAB:19442/O, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE 

VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - 

OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, efetuei a distribuição da Carta Precatória, dia 

PJE, sob o nº 1000363-75.2020.8.11.0037 no Foro da Comarca de 

Primavera do Leste, assim, intimo a parte Requerente para que acompanhe 

o andamento do feito e efetue o recolhimento das respectivas custas 

judiciais naquele Juízo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008870-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO(A))

ALAN DE AZEVEDO MAIA OAB - GO23947 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUZANIR AQUINO DE SANTANA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008870-18.2017.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, formulada pela 

autora Elmo Engenharia, ao argumento que em razão da não 

triangularização do processo, não gerou custos ao judiciário, 

fundamentando seu pedido no art. 90, § 3º do CPC (Id 20397762). É o 

relatório. Decido. O art. 90, parágrafo 3º do CPC, dispõe: “Art. 90. 

Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em 

reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos 

pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. [...]; § 3º Se a 

transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do 

pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.” O citado 

dispositivo se refere tão somente em caso de sentença por transação. 

Ademais, esta via não é adequada para postular modificação da sentença. 

Diante disso, indefiro o pedido de dispensa do pagamento de custas (Id 

2039762). Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017625-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CANDIDA VILELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017625-31.2017.8.11.0041 AUTOR: ANA CANDIDA 

VILELA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. Nº 8023608, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 de março de 2018, 

às 10h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Outubro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017196-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017196-64.2017.8.11.0041 AUTOR: WEMERSON 

BATISTA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 7977153, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 24 

de maio de 2018, às 09h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Novembro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1012611-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DEFICIENTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DON FISCHER DE ARTES MARCIAIS (REU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com 

vistas a intimar a parte autora para fornecer os meios para o cumprimento 

do Mandado de Despejo Coercitivo expedido e remetido a Central de 

Mandados, sob pena de extinção e arquivamento dos autos (art. 485, III, 

CPC). (assinado digitalmente) ANDRÉ DURAN JULIANI - MAT. 24414 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002614-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA BRANDAO DE ALMEIDA RABELO (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARA DA SILVA SANTOS OAB - MT25746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1002614-54.2020.8.11.0041 . 

LITISCONSORTE: MARIANA BRANDAO DE ALMEIDA RABELO REQUERIDO: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. De inicio, 

observa-se que a presente ação foi endereçada ao Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cuiabá–MT, todavia, deixo de remeter os autos, porquanto 

o autor da presente demanda é menor, absolutamente incapaz, o que 

impossibilita a tramitação do feito perante àquele juízo, ante a previsão do 

art. 8º da Lei nº 9.099/95 segundo o qual “não poderão ser partes, no 

processo instituído per esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas 

do direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o 

insolvente civil”. Cuida-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer 

com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por G. R. DE A. R., menor 

impúbere, representado por sua genitora MARIANE BRANDAO DE SOUZA 

RABELO em desfavor de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO, alegando que é beneficiário do serviço de assistência à saúde 

prestada pela requerida e que é portador da doença PNM COM 

EMOGRAMA INFECCIOSO – CID 113, e que o seu tratamento deve ser 

realizado o quanto antes, sendo que se não o fizer, tem grande chance de 

culminar em óbito, tendo sido solicitado pelo médico a internação, todavia, 

a requerida negou o pedido, ao argumento de que ainda não decorreu o 

período de carência. Requer a concessão de tutela de urgência para 

determinar à requerida a autorizar a internação, conforme prescrito pelo 

médico. A tutela jurisdicional almejada pela requerente se traduz na 

concretização do direito à saúde, sendo este direito material 

doutrinariamente classificado como direito fundamental de segunda 

geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no que se 

refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à saúde, etc.). 

O direito à saúde encontra-se umbilicalmente relacionado com o princípio 

da dignidade da pessoa humana, sendo esta garantia fundamental uma 

das vigas mestras da Constituição da República de 1988. Vale ressaltar 

que o caput do art. 5° da CF/88 estabelece como garantia fundamental a 

inviolabilidade do direito à vida, aí compreendido o direito à saúde, razão 

pela qual este último encontra-se albergado dentre as normas 

autoexecutáveis previstas no § 1° do art. 5° da Carta Política. Noutro turno, 

a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Tais pressupostos são cumulativos, sendo que 

a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Ademais, deve-se 

ressaltar que o contrato de plano de saúde submete-se à vigência do 

Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90) e, por isso, nos 

termos do art. 47, suas cláusulas são interpretadas de maneira mais 

favorável ao consumidor, em virtude da hipossuficiência econômica e 

técnica em relação aos fornecedores e prestadores de serviço. Tal 

entendimento encontra-se consubstanciado na Súmula 608 do STJ, in 

verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 

Dessa forma, há incidência do Código de Defesa do Consumidor nos 

contratos de planos ou seguros de saúde, como o avençado entre as 

partes. Além disso, a relação em comento deve ser pautada, outrossim, 

pelos dispositivos da Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde). Em que 

pese a previsão contratual relativa às carências, importa salientar que 

este período previamente contratado, em caso de emergência/urgência, é 

reduzido para 24 horas, conforme dispõe o art. 12, inciso V, alínea “c” da 

Lei nº 9.656: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência 

dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas 

segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as 

respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que 

trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando 

fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos 

a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) 

prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de 

urgência e emergência; O mesmo diploma legal prevê, ainda, a 

obrigatoriedade de cobertura em casos de emergência/urgência, senão 

vejamos: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - 

de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida 

ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração 

do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes 

de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. A 

propósito, colha-se o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA INTRACRANIANA - URGÊNCIA 

COMPROVADA - PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configurada a 

urgência da necessidade da intervenção cirúrgica, a respectiva cobertura 

pelo plano de saúde é obrigatória, não prevalecendo o período de carência 

fixado no contrato. 2. O descumprimento contratual, por si só, não enseja 

indenização por danos morais. (TJMT, Ap, 140219/2013, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

20/05/2014, Data da publicação no DJE 26/05/2014). Grifei. AGRAVO – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - 

ANÁLISE COM O MÉRITO - PLANO DE SAÚDE - PERÍODO DE CARÊNCIA - 

GESTAÇÃO - RISCO DE PARTO PREMATURO - EXAMES - URGÊNCIA - 

PRESCRIÇÃO MÉDICA – DIREITO À SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA – 

PRESENÇA DOS REQUISITOS – CAUÇÃO - AFASTADA - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes os requisitos 

autorizadores da tutela antecipada, concede-se a liminar e determina-se à 

cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a 

manutenção da saúde do usuário de plano, independentemente do período 

de carência ou de caução. (TJMT, AI, 12488/2014, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

07/05/2014, Data da publicação no DJE 12/05/2014). Grifei. AGRAVO 

INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA NA COLUNA. TUTELA 

ANTECIPADA DEFERIDA. URGENCIA CARACTERIZADA. MULTA DIÁRIA 

FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. É 

de ser modificada a decisão interlocutória devendo ser autorizada a 

cobertura contratual para a realização da cirurgia na coluna, pois, 

consoante os documentos acostados aos autos, resta clara a 

necessidade de a agravante submeter-se à cirurgia na coluna vertebral, a 

fim de preservar sua saúde, a qual restará comprometida, caso o 

procedimento não se realize imediatamente, na forma em que indicada pelo 

médico. Não há falar em carência de vinte e quatro meses para que a 

agravante possa realizar a cirurgia, visto que a situação da autora é de 

urgência, sob pena de causar risco a sua saúde. Multa diária fixada para 

o caso de descumprimento da decisão judicial, no valor de R$ 1.000,00, 

consolidada em até trinta dias. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo 

Nº 70039360482, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Romeu Marques Ribeiro Filho, Julgado em 24/11/2010). Grifei. No caso dos 

autos, há probabilidade do direito da parte autora, vez que há existência 

de relação jurídica entre as partes (Id. 28279721) e a necessidade da 

internação, conforme solicitação do médico Maurício de Oliveira Malheiros, 

tendo constado a urgência na identificação da unidade e no relatório de 

prescrição (Id. 28279712 e 28279721). Por isso, não resta dúvida que a 

demora processual, inerente ao próprio trâmite, poderá trazer a ineficácia 

de um possível provimento final procedente, pois, caso não seja garantido 

a internação, bem como os procedimentos necessários, seu 

restabelecimento do quadro de saúde corre risco. Ante o exposto, com 

amparo no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido 

para determinar a requerida a autorizar a internação, conforme 

prescrito/solicitado pelo médico, no prazo de 48 horas, sob pena de multa 

no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da 

medida. Fixo o patamar da astreinte em R$ 30.000,00. Considerando o 

caráter excepcional de urgência da medida pleiteada, INTIME-SE a parte 

autora para que no prazo de 15 (quinze) dias colacione aos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência econômica, 

bem como, emende a petição inicial, atribuindo o valor da causa, conforme 

dispõe o art. 291 e 292 do Código de Processo Civil. Designo o dia 

11/05/2020, às 09h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central da Conciliação desta Capital, sala 07. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Cumpra-se, se 
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necessário, pelo plantão, servindo a cópia dessa decisão como mandado. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002614-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA BRANDAO DE ALMEIDA RABELO (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARA DA SILVA SANTOS OAB - MT25746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - TUTELA DE 

URGÊNCIA Oficial de Justiça: ZONA 1 JUSTIÇA GRATUITA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILBERTO LOPES BUSSIKI 

PROCESSO n. 1002614-54.2020.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->CAUTELAR INOMINADA (183) POLO 

ATIVO: Nome: MARIANA BRANDAO DE ALMEIDA RABELO Endereço: RUA 

DEZESSETE, 17, MORADA DO OURO II, CUIABÁ - MT - CEP: 78053-739 

POLO PASSIVO: Nome: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 2713, - DE 1747/1748 A 

3269/3270, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 FINALIDADE: 

PROCEDER À INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para cumprir a liminar 

deferida nos autos do processo acima identificado, nos termos da decisão 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. TUTELA DE URGÊNCIA: "Ante o 

exposto, com amparo no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido para determinar a requerida a autorizar a internação, 

conforme prescrito/solicitado pelo médico, no prazo de 48 horas, sob pena 

de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado 

da medida. Fixo o patamar da astreinte em R$ 30.000,00." "Designo o dia 

11/05/2020, às 09h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central da Conciliação desta Capital, sala 07. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Cumpra-se, se 

necessário, pelo plantão, servindo a cópia dessa decisão como mandado. 

Cumpra-se." AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: DIA 11/05/2020, ÀS 09:00 

horas, sala 07 - Cejusc - Fórum da Capital. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL 

DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Processo Número: 1002237-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE JOVIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002237-83.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CRISTIANE JOVIO REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto. Trata-se de Ação Revisional de Consumo de Energia 

Elétrica com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por CRISTIANE 

JOVIO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, afirmando que é usuária dos serviços prestados pela ré no 

imóvel onde consta instalado a UC 6/2103036-6, alega ainda que as 

faturas referentes as cobranças dos meses de setembro à dezembro do 

ano 2015, janeiro à dezembro do ano de 2016, janeiro à novembro do ano 

de 2017 e maio de 2018, estão destoando do seu consumo médio. Narra 

ainda, que no ano de 2015 também sofreu cobranças abusivas, que foram 

regularizadas via processo judicial, conforme se verifica nos autos de 

códigos: 1015192 e 1042684, nos quais foram comprovados a cobrança 

irregular do consumo da autora e declaradas indevidas. Contudo, aduz 

que mesmo durante e após o encerramento da ação, as cobranças 

abusivas continuaram a ser geradas. Diante do exposto, requer a 

concessão da tutela de urgência para que seja determinado a ré que se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel (UC 

6/2103036-6), bem como, não inclua o nome do requerente nos cadastros 

de proteção ao crédito ou se assim já tiver inserido proceda com a 

exclusão imediatamente, sob pena de multa. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se 

a probabilidade do direito, porquanto as faturas discutidas foram emitidas 

durante a tramitação dos processos código 1015192 e 1042684, onde 

restou reconhecida a média do consumo mensal de energia da autora no 

importe de R$ 75,44, bem como, em 2019, a ré emitiu faturas nos valores 

de R$ 53,13; R$ 58,88, R$ 45,21; R$ 0,00; R$ 122,70; R$ 68,00; R$ 73,23; 

R$ 68,21; R$ 73,55; R$ 111,79; R$ 93,01 e R$ 76,79, demonstrando a 

existência de alguma irregularidade no período objeto da presente lide. Por 

outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte no 

fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos prejuízos, já que se 

trata de serviço essencial. Deste modo, o perigo da demora está 

evidenciado. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da 

jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua 

vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano 

nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do 

direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da 
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prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a 

potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Confira-se: “RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE EFETUAR A SUSPENSÃO 

DOS SERVIÇOS E DE NEGATIVAR O NOME DA AUTORA – COBRANÇA DE 

FATURAS EXTRAS E PRETÉRITAS – DISCUSSÃO JUDICIAL - REQUISITOS 

DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - 

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O pedido de tutela de urgência será 

deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

pretensão autoral consiste em declarar a nulidade da cobrança extras de 

valores referentes a supostas diferenças de consumo que não são 

devidas e por débitos pretéritos (outubro de 2017 a março de 2018). Com 

efeito, em que pese a possibilidade de suspensão dos serviços de energia 

elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o entendimento de que a 

concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida 

relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo, e nem 

manter o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito”. 

(TJMT – AI 1007798-85.2018.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018). Negritei. 

Registre-se ainda que o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à 

ré, tendo em vista que inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 

300, § 3º, NCPC), aliado ao fato de que a concessão da antecipação de 

tutela não desonera a parte autora do pagamento das contas futuras, nem 

impede a revogação da liminar à luz de novos elementos. A insurgência do 

demandante quanto as faturas de março de 2015 R$ 88,01 (oitenta e oito 

reais e um centavos), maio de 2015 R$ 179,59 (cento e setenta e nove 

reais e cinquenta centavos), junho de 2015 R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais) e setembro/2015 R$ 74,87 não merece prosperar, 

porquanto já foram objeto de ação proposta perante o juízo da 3º Vara 

Cível da Capital (código nº 1042684 e 1015192), onde foi proferida 

sentença, devendo, se for o caso, requerer naquele processo a baixa das 

faturas no sistema. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar a ré 

a se abster de suspender o fornecimento dos serviços no imóvel da parte 

autora (UC 6/103036-6) e inserir o nome dela nos cadastros dos 

inadimplentes, acerca do débito aqui discutido, sob pena de multa no valor 

de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da 

penalidade em R$ 5.000,00. Para não ensejar desiquilíbrio, vez que o 

serviço foi prestado, deverá a parte autora efetuar o depósito judicial 

sobre os meses discutidos, no valor da média das três últimas faturas que 

possivelmente reflitam seu real consumo, no prazo de cinco dias. Autorizo 

desde já o levantamento pela parte ré. Designo o dia 11/05/2020 às 

08h30min, para audiência de conciliação, que será realizada na Central da 

Conciliação desta Capital, na sala 06. Intime-se a parte autora na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC. 

Cumpra-se. Cuiabá. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002621-46.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

AYMORE REQUERIDO: JOSE VICENTE PEREIRA DA SILVA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de Veículo com pedido de 

Liminar proposta por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS S.A. em desfavor de JOSE VICENTE PEREIRA DA SILVA, 

ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese que em 

28/06/2019 as partes celebraram um contrato de abertura de crédito com 

alienação fiduciária em garantia (cédula de crédito bancário sob o n° 

387615857, com parcelas no valor de R$ 567,85 (quinhentos e sessenta e 

sete reais e oitenta e cinco centavos) prazo de 48 (quarenta e oito) vezes 

e previsão para término em 05/07/2023. O referido crédito se destinou à 

aquisição do veículo: MARCA: VW - VOLKSWAGEN, COR: PRETA, 

MODELO: FOX CITY 1.0 MI/1.0, PLACA: KAE7962, MOVIDO A: GASOLINA, 

CHASSI: 9BWKA05Z474095488, ANO/MODELO: 2007, RENAVAM: 

000909758521. Contudo, aduz o autor que o réu deixou de cumprir com 

suas obrigações pactuadas no contrato desde 05/09/2019. Por todo o 

exposto pleiteia pela busca e apreensão do veículo concedido como 

garantia. Como se verifica dos autos, o litígio versa sobre Alienação 

Fiduciária em favor de instituição financeira. O Provimento nº 

004/2008/CM, criou a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Vara com competência exclusiva em 

direito bancário, conforme artigo 1º, inciso I, verbis: “Art. 1º. Atribuir, com 

fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 

96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição 

Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na 

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro 

anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes.” Mas adiante no §1º prevê que as ações oriundas de 

alienação fiduciária e demais operações bancárias devem tramitar nas 

referidas varas, vejamos: “§ 1º. Deverão tramitar por essas varas 

especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em 

conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de 

crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida.” Pelo acima exposto, vê-se que o Provimento nº 

04/2008/CM, fixou especificamente, que a Vara Especializada em Direito 

Bancário é competente para processar e julgar entre outras ações, 

aquelas decorrentes de operações bancárias. Nesse sentido, colho o 

entendimento desta Corte Mato-Grossensse: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS 

BANCÁRIAS EM CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 

3º, DA PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a 

matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo 

Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano moral, a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada 

se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 

( a r t .  1 º ,  I ,  § 2 º ,  d a  P o r t a r i a  0 0 4 / 2 0 0 8 / C M ) . ” ( N . U 

0023110-26.2015.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015) “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – MATÉRIA 

AFETA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO 

BANCÁRIO – CONFLITO IMPROCEDENTE. A definição da competência da 

Vara Especializada em Direito Bancário, como para qualquer outra 

especializada, faz-se de modo expresso pela discussão de matéria de 

cunho bancário.Se a ação originária visa à consignação da parcela em 
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atraso do financiamento imobiliário e a manutenção das demais relações 

contratuais da parte com a instituição financeira, inclusive, movimentação 

de sua conta corrente prevalece à competência especializada, inteligência 

do § 1º do art. 1º, I do Provimento nº 04/2008/CM.” (N.U 

0008262-34.2015.8.11.0000, , ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/05/2015, Publicado no DJE 14/05/2015) No caso em tela o 

pedido possui natureza tipicamente bancária, de modo que a competência 

para seu processamento é exclusiva de uma das Varas Bancárias desta 

Comarca. Feitas essas considerações, conheço a incompetência deste 

juízo e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, 

processar e julgar a presente ação, em favor de uma das Varas de 

competência em direito bancário desta Comarca de Cuiabá, para onde 

determino a remessa deste feito, devendo estes autos ser remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição ao juízo 

competente. Anote-se, inclusive na distribuição, intimando-se as partes. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002237-83.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CRISTIANE JOVIO REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto. Trata-se de Ação Revisional de Consumo de Energia 

Elétrica com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por CRISTIANE 

JOVIO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, afirmando que é usuária dos serviços prestados pela ré no 

imóvel onde consta instalado a UC 6/2103036-6, alega ainda que as 

faturas referentes as cobranças dos meses de setembro à dezembro do 

ano 2015, janeiro à dezembro do ano de 2016, janeiro à novembro do ano 

de 2017 e maio de 2018, estão destoando do seu consumo médio. Narra 

ainda, que no ano de 2015 também sofreu cobranças abusivas, que foram 

regularizadas via processo judicial, conforme se verifica nos autos de 

códigos: 1015192 e 1042684, nos quais foram comprovados a cobrança 

irregular do consumo da autora e declaradas indevidas. Contudo, aduz 

que mesmo durante e após o encerramento da ação, as cobranças 

abusivas continuaram a ser geradas. Diante do exposto, requer a 

concessão da tutela de urgência para que seja determinado a ré que se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel (UC 

6/2103036-6), bem como, não inclua o nome do requerente nos cadastros 

de proteção ao crédito ou se assim já tiver inserido proceda com a 

exclusão imediatamente, sob pena de multa. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se 

a probabilidade do direito, porquanto as faturas discutidas foram emitidas 

durante a tramitação dos processos código 1015192 e 1042684, onde 

restou reconhecida a média do consumo mensal de energia da autora no 

importe de R$ 75,44, bem como, em 2019, a ré emitiu faturas nos valores 

de R$ 53,13; R$ 58,88, R$ 45,21; R$ 0,00; R$ 122,70; R$ 68,00; R$ 73,23; 

R$ 68,21; R$ 73,55; R$ 111,79; R$ 93,01 e R$ 76,79, demonstrando a 

existência de alguma irregularidade no período objeto da presente lide. Por 

outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte no 

fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos prejuízos, já que se 

trata de serviço essencial. Deste modo, o perigo da demora está 

evidenciado. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da 

jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua 

vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano 

nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do 

direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da 

prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a 

potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Confira-se: “RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE EFETUAR A SUSPENSÃO 

DOS SERVIÇOS E DE NEGATIVAR O NOME DA AUTORA – COBRANÇA DE 

FATURAS EXTRAS E PRETÉRITAS – DISCUSSÃO JUDICIAL - REQUISITOS 

DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - 

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O pedido de tutela de urgência será 

deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

pretensão autoral consiste em declarar a nulidade da cobrança extras de 

valores referentes a supostas diferenças de consumo que não são 

devidas e por débitos pretéritos (outubro de 2017 a março de 2018). Com 

efeito, em que pese a possibilidade de suspensão dos serviços de energia 

elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o entendimento de que a 

concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida 

relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo, e nem 

manter o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito”. 

(TJMT – AI 1007798-85.2018.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018). Negritei. 

Registre-se ainda que o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à 

ré, tendo em vista que inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 

300, § 3º, NCPC), aliado ao fato de que a concessão da antecipação de 

tutela não desonera a parte autora do pagamento das contas futuras, nem 

impede a revogação da liminar à luz de novos elementos. A insurgência do 

demandante quanto as faturas de março de 2015 R$ 88,01 (oitenta e oito 

reais e um centavos), maio de 2015 R$ 179,59 (cento e setenta e nove 

reais e cinquenta centavos), junho de 2015 R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais) e setembro/2015 R$ 74,87 não merece prosperar, 

porquanto já foram objeto de ação proposta perante o juízo da 3º Vara 

Cível da Capital (código nº 1042684 e 1015192), onde foi proferida 

sentença, devendo, se for o caso, requerer naquele processo a baixa das 

faturas no sistema. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar a ré 

a se abster de suspender o fornecimento dos serviços no imóvel da parte 

autora (UC 6/103036-6) e inserir o nome dela nos cadastros dos 

inadimplentes, acerca do débito aqui discutido, sob pena de multa no valor 

de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da 

penalidade em R$ 5.000,00. Para não ensejar desiquilíbrio, vez que o 

serviço foi prestado, deverá a parte autora efetuar o depósito judicial 

sobre os meses discutidos, no valor da média das três últimas faturas que 

possivelmente reflitam seu real consumo, no prazo de cinco dias. Autorizo 

desde já o levantamento pela parte ré. Designo o dia 11/05/2020 às 

08h30min, para audiência de conciliação, que será realizada na Central da 

Conciliação desta Capital, na sala 06. Intime-se a parte autora na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC. 

Cumpra-se. Cuiabá. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002495-93.2020.8.11.0041
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AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002495-93.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

AYMORE REQUERIDO: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão de Veículo com pedido de Liminar 

proposta por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A. 

em desfavor de JOSELY BARRETO DE MIRANDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos, alegando em síntese que em 29/01/2018 as partes 

celebraram um contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária em 

garantia (cédula de crédito bancário sob o n° 368511464, com parcelas no 

valor de R$ 2.803,71 (dois mil oitocentos e três reais e setenta e um 

centavos), prazo de 36 (trinta e seis) vezes e previsão para término em 

29/01/2021. O referido crédito se destinou à aquisição do veículo: MARCA: 

HYUNDAI, COR: BRONZE, MODELO: HB20S PREMIUM BLUEME, PLACA: 

QCX9811, MOVIDO A: GASOLINA, CHASSI: 9BHB41DBJP860018, 

ANO/MODELO: 2018 RENAVAM: 001143381588, contudo, aduz o autor 

que o réu deixou de cumprir com suas obrigações pactuadas no contrato 

desde 29/09/2019, pelo que requer a busca e apreensão do veículo 

concedido como garantia. Como se verifica dos autos, o litígio versa sobre 

Alienação Fiduciária em favor de instituição financeira. O Provimento nº 

004/2008/CM, criou a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Vara com competência exclusiva em 

direito bancário, conforme artigo 1º, inciso I, verbis: “Art. 1º. Atribuir, com 

fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 

96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição 

Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na 

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro 

anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes.” Mas adiante no §1º prevê que as ações oriundas de 

alienação fiduciária e demais operações bancárias devem tramitar nas 

referidas varas, vejamos: “§ 1º. Deverão tramitar por essas varas 

especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em 

conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de 

crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida.” Pelo acima exposto, vê-se que o Provimento nº 

04/2008/CM, fixou especificamente, que a Vara Especializada em Direito 

Bancário é competente para processar e julgar entre outras ações, 

aquelas decorrentes de operações bancárias. Nesse sentido, colho o 

entendimento desta Corte Mato-Grossensse: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS 

BANCÁRIAS EM CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 

3º, DA PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a 

matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo 

Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano moral, a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada 

se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 

( a r t .  1 º ,  I ,  § 2 º ,  d a  P o r t a r i a  0 0 4 / 2 0 0 8 / C M ) . ” ( N . U 

0023110-26.2015.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015) “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – MATÉRIA 

AFETA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO 

BANCÁRIO – CONFLITO IMPROCEDENTE. A definição da competência da 

Vara Especializada em Direito Bancário, como para qualquer outra 

especializada, faz-se de modo expresso pela discussão de matéria de 

cunho bancário.Se a ação originária visa à consignação da parcela em 

atraso do financiamento imobiliário e a manutenção das demais relações 

contratuais da parte com a instituição financeira, inclusive, movimentação 

de sua conta corrente prevalece à competência especializada, inteligência 

do § 1º do art. 1º, I do Provimento nº 04/2008/CM.” (N.U 

0008262-34.2015.8.11.0000, , ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/05/2015, Publicado no DJE 14/05/2015) No caso em tela o 

pedido possui natureza tipicamente bancária, de modo que a competência 

para seu processamento é exclusiva de uma das Varas Bancárias desta 

Comarca. Feitas essas considerações, conheço a incompetência deste 

juízo e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, 

processar e julgar a presente ação, em favor de uma das Varas de 

competência em direito bancário desta Comarca de Cuiabá, para onde 

determino a remessa deste feito, devendo estes autos ser remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição ao juízo 

competente. Anote-se, inclusive na distribuição, intimando-se as partes. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1057470-02.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARTHUR JORGE DOS SANTOS WAQUED, MEIRIELE ALVES RIBEIRO REU: 

RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE CONSTRUTORA LTDA, SISAN 

ENGENHARIA LTDA Vistos etc. No decisório de ID. 26873768 foi indeferido 

o pedido de assistência judiciária gratuita. Após, compareceu a 

requerente, por meio do petitório de ID. 28118268, pleiteando pela 

reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, ao 

argumento de que única renda familiar é o benefício de aposentadoria 

percebido pelo Requerente no valor de R$4.550,16 (quatro mil quinhentos 

e cinquenta reais e dezesseis centavos) e que as suas despesas 

absorve 100% de seu provento. Faço consignar ainda que, a decisão que 

indefere justiça gratuita, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, 

portanto, qualquer pretensão de modificação quanto ao seu teor deve ser 

feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação 

através de interposição de recurso correspondente, pois é o remédio 

processual destinados a corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou 

reexaminar provas. Ademais, o nosso ordenamento jurídico, não prevê o 

pedido de reconsideração de qualquer tipo de decisão. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO (ARTIGO 557, § 

1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de 

reconsideração não está previsto na legislação processual e não se 

presta à suspensão do prazo para eventual recurso. 2. Agravo 

intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - APELAÇÃO CIVEL 1217339, 

Processo: 00258990920034036100, Órgão Julgador: Quarta Turma, Rel. 

Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 

DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. “PROCESSO CIVIL – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO –RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE. Não existe 

pedido de reconsideração de sentença. - recurso intempestivo não 

recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão Julgador: Sexta 

Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 14/05/2003, DJU 

DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Além disso, embora tenha 

asseverado que a despesa mensal supera a quantia percebida em sua 

aposentadoria, efetuou a compra do apartamento objeto do litígio pelo valor 

de R$ 445.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil) por recursos 
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próprios, o que não condiz com a condição de hipossuficiência alegada. 

Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, INDEFIRO o pedido 

de reconsideração de id. 28118268, mantendo incólume a decisão que 

indeferiu a gratuidade da justiça (id. 26873768). Decorrido o prazo de 

recolhimento das custas, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos para análise e decisão. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002614-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA BRANDAO DE ALMEIDA RABELO (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARA DA SILVA SANTOS OAB - MT25746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1002614-54.2020.8.11.0041 . 

LITISCONSORTE: MARIANA BRANDAO DE ALMEIDA RABELO REQUERIDO: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. De inicio, 

observa-se que a presente ação foi endereçada ao Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cuiabá–MT, todavia, deixo de remeter os autos, porquanto 

o autor da presente demanda é menor, absolutamente incapaz, o que 

impossibilita a tramitação do feito perante àquele juízo, ante a previsão do 

art. 8º da Lei nº 9.099/95 segundo o qual “não poderão ser partes, no 

processo instituído per esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas 

do direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o 

insolvente civil”. Cuida-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer 

com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por G. R. DE A. R., menor 

impúbere, representado por sua genitora MARIANE BRANDAO DE SOUZA 

RABELO em desfavor de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO, alegando que é beneficiário do serviço de assistência à saúde 

prestada pela requerida e que é portador da doença PNM COM 

EMOGRAMA INFECCIOSO – CID 113, e que o seu tratamento deve ser 

realizado o quanto antes, sendo que se não o fizer, tem grande chance de 

culminar em óbito, tendo sido solicitado pelo médico a internação, todavia, 

a requerida negou o pedido, ao argumento de que ainda não decorreu o 

período de carência. Requer a concessão de tutela de urgência para 

determinar à requerida a autorizar a internação, conforme prescrito pelo 

médico. A tutela jurisdicional almejada pela requerente se traduz na 

concretização do direito à saúde, sendo este direito material 

doutrinariamente classificado como direito fundamental de segunda 

geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no que se 

refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à saúde, etc.). 

O direito à saúde encontra-se umbilicalmente relacionado com o princípio 

da dignidade da pessoa humana, sendo esta garantia fundamental uma 

das vigas mestras da Constituição da República de 1988. Vale ressaltar 

que o caput do art. 5° da CF/88 estabelece como garantia fundamental a 

inviolabilidade do direito à vida, aí compreendido o direito à saúde, razão 

pela qual este último encontra-se albergado dentre as normas 

autoexecutáveis previstas no § 1° do art. 5° da Carta Política. Noutro turno, 

a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Tais pressupostos são cumulativos, sendo que 

a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Ademais, deve-se 

ressaltar que o contrato de plano de saúde submete-se à vigência do 

Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90) e, por isso, nos 

termos do art. 47, suas cláusulas são interpretadas de maneira mais 

favorável ao consumidor, em virtude da hipossuficiência econômica e 

técnica em relação aos fornecedores e prestadores de serviço. Tal 

entendimento encontra-se consubstanciado na Súmula 608 do STJ, in 

verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 

Dessa forma, há incidência do Código de Defesa do Consumidor nos 

contratos de planos ou seguros de saúde, como o avençado entre as 

partes. Além disso, a relação em comento deve ser pautada, outrossim, 

pelos dispositivos da Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde). Em que 

pese a previsão contratual relativa às carências, importa salientar que 

este período previamente contratado, em caso de emergência/urgência, é 

reduzido para 24 horas, conforme dispõe o art. 12, inciso V, alínea “c” da 

Lei nº 9.656: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência 

dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas 

segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as 

respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que 

trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando 

fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos 

a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) 

prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de 

urgência e emergência; O mesmo diploma legal prevê, ainda, a 

obrigatoriedade de cobertura em casos de emergência/urgência, senão 

vejamos: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - 

de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida 

ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração 

do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes 

de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. A 

propósito, colha-se o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA INTRACRANIANA - URGÊNCIA 

COMPROVADA - PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configurada a 

urgência da necessidade da intervenção cirúrgica, a respectiva cobertura 

pelo plano de saúde é obrigatória, não prevalecendo o período de carência 

fixado no contrato. 2. O descumprimento contratual, por si só, não enseja 

indenização por danos morais. (TJMT, Ap, 140219/2013, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

20/05/2014, Data da publicação no DJE 26/05/2014). Grifei. AGRAVO – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - 

ANÁLISE COM O MÉRITO - PLANO DE SAÚDE - PERÍODO DE CARÊNCIA - 

GESTAÇÃO - RISCO DE PARTO PREMATURO - EXAMES - URGÊNCIA - 

PRESCRIÇÃO MÉDICA – DIREITO À SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA – 

PRESENÇA DOS REQUISITOS – CAUÇÃO - AFASTADA - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes os requisitos 

autorizadores da tutela antecipada, concede-se a liminar e determina-se à 

cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a 

manutenção da saúde do usuário de plano, independentemente do período 

de carência ou de caução. (TJMT, AI, 12488/2014, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

07/05/2014, Data da publicação no DJE 12/05/2014). Grifei. AGRAVO 

INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA NA COLUNA. TUTELA 

ANTECIPADA DEFERIDA. URGENCIA CARACTERIZADA. MULTA DIÁRIA 

FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. É 

de ser modificada a decisão interlocutória devendo ser autorizada a 

cobertura contratual para a realização da cirurgia na coluna, pois, 

consoante os documentos acostados aos autos, resta clara a 

necessidade de a agravante submeter-se à cirurgia na coluna vertebral, a 

fim de preservar sua saúde, a qual restará comprometida, caso o 

procedimento não se realize imediatamente, na forma em que indicada pelo 

médico. Não há falar em carência de vinte e quatro meses para que a 

agravante possa realizar a cirurgia, visto que a situação da autora é de 

urgência, sob pena de causar risco a sua saúde. Multa diária fixada para 

o caso de descumprimento da decisão judicial, no valor de R$ 1.000,00, 

consolidada em até trinta dias. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo 

Nº 70039360482, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Romeu Marques Ribeiro Filho, Julgado em 24/11/2010). Grifei. No caso dos 

autos, há probabilidade do direito da parte autora, vez que há existência 

de relação jurídica entre as partes (Id. 28279721) e a necessidade da 

internação, conforme solicitação do médico Maurício de Oliveira Malheiros, 

tendo constado a urgência na identificação da unidade e no relatório de 

prescrição (Id. 28279712 e 28279721). Por isso, não resta dúvida que a 

demora processual, inerente ao próprio trâmite, poderá trazer a ineficácia 

de um possível provimento final procedente, pois, caso não seja garantido 

a internação, bem como os procedimentos necessários, seu 

restabelecimento do quadro de saúde corre risco. Ante o exposto, com 

amparo no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido 

para determinar a requerida a autorizar a internação, conforme 

prescrito/solicitado pelo médico, no prazo de 48 horas, sob pena de multa 

no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da 

medida. Fixo o patamar da astreinte em R$ 30.000,00. Considerando o 

caráter excepcional de urgência da medida pleiteada, INTIME-SE a parte 
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autora para que no prazo de 15 (quinze) dias colacione aos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência econômica, 

bem como, emende a petição inicial, atribuindo o valor da causa, conforme 

dispõe o art. 291 e 292 do Código de Processo Civil. Designo o dia 

11/05/2020, às 09h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central da Conciliação desta Capital, sala 07. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Cumpra-se, se 

necessário, pelo plantão, servindo a cópia dessa decisão como mandado. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002144-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANANDA KAROLINI TINO DOS SANTOS SAMPAIO OAB - 038.811.441-02 

(REPRESENTANTE)

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1002144-23.2020.8.11.0041 . 

REPRESENTANTE: ANANDA KAROLINI TINO DOS SANTOS SAMPAIO 

REQUERIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Isto posto, havendo indícios da 

capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículo 

próprio, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 1 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação 

Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações NPN4809 MT 

PEUGEOT/207HB XR 2009 2010 ANANDA KAROLINI T.DOS S. SAMPAIO 

Sim Deste modo, não restou demonstrada a incapacidade financeira da 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ 

manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios 

da justiça gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo 

requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 

REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A 

APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, 

portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça 

já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser 

indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 

por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 

O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 
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pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0013625-64.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS (EXEQUENTE)

PAULO BATISTA BARBOSA (EXEQUENTE)

ALFREDO LEITE HAGE (EXEQUENTE)

HOSPITAL DAS CLINICAS DE MATO GROSSO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO OAB - MT1933-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT3921-O (ADVOGADO(A))

DILMA GUIMARAES NOVAIS OAB - MT8892-O (ADVOGADO(A))

SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO OAB - MT196-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS OAB - MT23975-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822-O (ADVOGADO(A))

HILVETE MARIA DOS SANTOS OAB - DF23829-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO MARSARO OAB - MT12832-O (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615-O 

(ADVOGADO(A))

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884-O (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

ROSANGELA DE SOUZA RAIMUNDO OAB - DF11242-O (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT10962-B (ADVOGADO(A))

EDIMAR LUIZ DA SILVA OAB - MT14723-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA SILVA OAB - DF10992-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0013625-64.2001.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0024791-10.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES CARDOSO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT20993-O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT14500-O (ADVOGADO(A))

MARINA IGNOTTI FAIAD OAB - MT16735-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEM ESTAR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E MEDICOS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carmelo Braren Damato OAB - SP291770-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0024791-10.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0024855-59.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBEM BARRETO SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA OAB - MT10464-O (ADVOGADO(A))

RUBIMAR BARRETO SILVEIRA OAB - MT3640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLARE ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

BHG NORTE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DOS SANTOS CRUZ ESPOSITO OAB - MT11620-O 

(ADVOGADO(A))

Hitler Pullig Filho OAB - MT11529-O (ADVOGADO(A))

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT12333-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO MENEZES ROCHA OAB - MA7145-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO MENEZES ROCHA OAB - MA7755-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0024855-59.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0004133-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONI JACOBSEN SERPA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNO JOSE DA SILVA OAB - MT19135-O (ADVOGADO(A))

NIWMAR SERPA OAB - MT19703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004133-23.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0014974-87.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES LUIZ FERREIRA OAB - MT5477-O (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANA ADELAIDE GALIPI DILIO (EXECUTADO)

NELSON DILIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT5389-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0014974-87.2010.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0047685-77.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA SILVA BIELISKI (EXEQUENTE)

KEILA DA SILVA BIELISKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Pires Cezário OAB - MT2090-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUZION COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILDA SUELY GOMES ALVES OAB - MT4041-B (ADVOGADO(A))

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS OAB - MT15980-O 

(ADVOGADO(A))

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0047685-77.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0042028-86.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON HOROYUKI DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT6707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE DE SOUSA E SILVA KOCH (EXECUTADO)

RICARDO VENANCIO DE AMORIM JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO SIMAO DE ARRUDA OAB - MT9209-O (ADVOGADO(A))

ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA OAB - MT7693-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0042028-86.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0002489-46.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO QUINHONE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACI VIEIRA PIRES (EXECUTADO)

SERRA VERDE MADEIRAS LTDA (EXECUTADO)

PEDRO LUCIO (EXECUTADO)

DALCISO FAITANIN (EXECUTADO)

JOAO MARIA LUCIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT4754-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0002489-46.1996.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0018211-32.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASTOLDI DIESEL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE GASPARELO OAB - MT2693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVALDIR PAULO MUHL (EXECUTADO)

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018211-32.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0041276-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELI COSTA ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FLORISVEL DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LAERCIO AZEVEDO DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

NILZALINA SILVA SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JACILDA SOUZA SILVA ALBUQUERQUE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DOMICIO LEMES DO PRADO JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUIZ ANTONIO GONCALVES DE MORAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JANIO OLIMPIO RAMOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE RAIMUNDO DE MENEZES FONSECA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ITAU SEGUROS S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BRADESCO SEGUROS S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CAIXA SEGURADORA S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0041276-46.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0011329-06.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWMAN PEREIRA LOPES OAB - MT7293-O (ADVOGADO(A))

SUELI SILVEIRA OAB - MT3634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA AUREA BANDEIRA DUARTE SILVA (EXECUTADO)

LUCIA AUREA BANDEIRA DUARTE SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0011329-06.2000.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0031592-68.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DIAS CABREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RONEY MOREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0031592-68.2014.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0019369-88.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RIBEIRO ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EECO SARACURA EMPREENDIMENTOS ENERGETICOS DO CENTRO OESTE 

S.A. (EXECUTADO)

REPUBLICA COMUNICACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

EECO JACUTINGA EMPREENDIMENTOS ENERGETICOS DO CENTRO OESTE 

S.A. (EXECUTADO)

EECO EMPREENDIMENTOS ENERGETICOS DO CENTRO OESTE S/A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO GARCIA OAB - MT12339 (ADVOGADO(A))

BRUNO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16638-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA OAB - MT9148-O (ADVOGADO(A))

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119-O (ADVOGADO(A))

HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO OAB - MT7285-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0019369-88.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0009149-75.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOIRDES BENEDITA DE MORAES E SILVA (EXEQUENTE)

MOACYR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HELIO RODRIGUES DO PRADO FILHO OAB - MT7626-O 

(ADVOGADO(A))

AFONSO HENRIQUES MAIMONI OAB - MT2772-O (ADVOGADO(A))

CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA OAB - MT12908-O 

(ADVOGADO(A))

ALBERTO BRANDAO HENRIQUES MAIMONI OAB - MT7234-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVER PREVIDENCIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT12815-O (ADVOGADO(A))

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

NEY JOSE CAMPOS OAB - MG44243-O (ADVOGADO(A))

DILSON CLARE GOULART DE CARVALHO OAB - MT102024-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0009149-75.2004.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0020430-76.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE MORAES (EXEQUENTE)

JOAQUIM JERONIMO DE SOUZA (EXEQUENTE)

ANTONIO SANTOS BERTINI (EXEQUENTE)

FRANCISCO ALMEIDA ALVES NETO (EXEQUENTE)

ANISIO FRANCISCO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

VALDECI SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

MESSIAS VILLA MENDONCA (EXEQUENTE)

ALESSANDRA SANDOVAL VILLELA JOSE TANNUS (EXEQUENTE)

LUCIANO SILVEIRA ALVES (EXEQUENTE)

MESSIAS DE ALMEIDA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO OAB - MT12621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS OAB - PR15348-A 

(ADVOGADO(A))

PRISCILA KEI SATO OAB - PR42074-O (ADVOGADO(A))

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT15686-O 

(ADVOGADO(A))

TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM OAB - PR22129-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0020430-76.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001977-04.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CASSIO RAMOS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001977-04.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0010091-05.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BADI FARAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES OAB - MT3515-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SISTEMA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS OAB - SP257907-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO OAB - MT2680-O (ADVOGADO(A))

DANIEL DE AGUIAR ANICETO OAB - SP232070-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010091-05.2007.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0008847-07.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO DO SUL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CSE - CAMARGO SISTEMA E ENGENHARIA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SYLVIO FERNANDO PAES DE BARROS JUNIOR OAB - SP50371-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0008847-07.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0017382-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT7967-O (ADVOGADO(A))

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI OAB - MT18382-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT9233-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL VAZ DA SILVA (EXECUTADO)

ELIANE GOMES MENDES VAZ DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - MT21342-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0017382-41.2016.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0026448-26.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS DINIZ BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT8575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE OAB - MT72973-O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN OAB - MT8750-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0026448-26.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0009075-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. BROLIO REZENDE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE SCHOLL OAB - MT18318-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLANOR-PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009075-98.2016.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0043588-29.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA MEDRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT12333-O (ADVOGADO(A))
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JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0043588-29.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0000373-03.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA JESUS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT14688-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0000373-03.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0005259-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DA SILVA OLIVEIRA DE ABREU (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ATHOS S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN OAB - MT8750-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0005259-11.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0009581-16.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA OAB - MT13206-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO OAB - MT13700-O (ADVOGADO(A))

ELIZABETH APARECIDA LUZ CARVALHO OAB - 474.083.591-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES MAIA MIRANDA (LITISCONSORTE)

Outros Interessados:

AMARILDO JOSE LUCIO (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

JULIETA DA SILVA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

JANE MARISE CERCI PALMIERI (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Certifico que o Processo nº 0009581-16.2012.8.11.0041 – Classe: 

USUCAPIÃO (49) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0008782-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANGELICA CAMPOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

ANEIRTON PARREIRA SILVA OAB - MT3577-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0008782-31.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0004107-55.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORIVALDO RIBEIRO OAB - MT1276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRAB. NAS IND. URB. DO ESTADO DO MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA BARBOSA COSTA OAB - MT8686-O (ADVOGADO(A))

DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA OAB - MT5245-O (ADVOGADO(A))

Ricardo Vidal OAB - MT2679-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT6763-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0004107-55.1998.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU 

SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 0040566-94.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA CATARINA BARBOSA OAB - 503.390.791-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Caetano Barbosa (REQUERIDO)

 

Certifico que o Processo nº 0040566-94.2014.8.11.0041 – Classe: 
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RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 

(1682) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0031302-19.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO OSCAR LEITE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANI ARLEY DA SILVA OAB - MT11250-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISANTO OAB - MT7345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

ACE SEGURADORA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0031302-19.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0020245-53.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

VICENTE RODRIGUES CUNHA OAB - MT3717-O (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELENA ADONA SCHONS (LITISCONSORTE)

EDSON FERNANDO SCHONS (LITISCONSORTE)

SEP AUTO PECAS LTDA - ME (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rafael Costa Leite OAB - MT6647-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0020245-53.2005.8.11.0041 – Classe: 

MONITÓRIA (40) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0026057-61.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA REMOLDAGEM, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PNEUS S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON NORIHIKO FUKUSHIMA OAB - PR22759-O (ADVOGADO(A))

ALDO DE MATTOS SABINO JUNIOR OAB - PR17134 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIOUS PNEUS EIRELI (EXECUTADO)

ANTONIO JESUS CANDIDO BAPTISTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026057-61.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0026646-19.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIOUS PNEUS EIRELI (AUTOR(A))

ANTONIO JESUS CANDIDO BAPTISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FARIA BUENO OAB - PR50952 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIA REMOLDAGEM, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PNEUS S/A 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON NORIHIKO FUKUSHIMA OAB - PR22759-O (ADVOGADO(A))

ALDO DE MATTOS SABINO JUNIOR OAB - PR17134 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0026646-19.2015.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0041138-50.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NLS SANDALIAS E ACESSORIOS DE MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0041138-50.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0038314-89.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE PEREIRA PADILHA (EXEQUENTE)

JOVINO PEREIRA PADILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEMI ALVES DE JESUS OAB - MT4264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (EXECUTADO)

JEAN MARC GHISLAIN ZIMMER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO OAB - MT13700-O (ADVOGADO(A))
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Certifico que o Processo nº 0038314-89.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0039229-07.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MEIRELLES COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MEIRELLES COELHO OAB - MT9212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE TOLEDO GONSALES OAB - SP325364 (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0039229-07.2013.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0008391-28.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON PEDRO NERY OAB - MT8015-O (ADVOGADO(A))

KARLA PALOMA BUSATO OAB - MT11775-O (ADVOGADO(A))

MIRO AGOSTINHO DAS NEVES OAB - MT12818-O (ADVOGADO(A))

BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO OAB - MT9461-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO RIVA (EXECUTADO)

HUMBERTO MELO BOSAIPO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO RIBEIRO DE SÁ OAB - MT2521-O (ADVOGADO(A))

LEILA VIANA LOPES OAB - MT6307-O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR ZAMAR TAQUES OAB - MT4659-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0008391-28.2006.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0010023-79.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT9140-O 

(ADVOGADO(A))

ANA SUELI BORGES DE LARA OAB - 040.779.461-15 (REPRESENTANTE)

BERARDO GOMES OAB - MT3587-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAETANO COSTA MONTEIRO (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIANA SILVA PINHEIRO OAB - MT17573-O (ADVOGADO(A))

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT5721-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010023-79.2012.8.11.0041 – Classe: 

USUCAPIÃO (49) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0012121-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WLADIMIR MULLER FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE MATOS ARAUJO OAB - MT18347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BABY HOUSE COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0012121-90.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0008863-19.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADÃO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT5237-O (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT4834-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTTA E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008863-19.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0020943-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARAGAO SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALAMINO CACERES - ME (EXECUTADO)

ANTONIO ALAMINO CASSERES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020943-05.2018.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0037492-95.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSIMEIRE SILVA BELEM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT12099-B (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0037492-95.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0016567-59.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

EDNEIA LUFT OAB - MT14512-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARACY MARIA DE MORAIS (EXECUTADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0016567-59.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0041548-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA RENATA BEPPU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA OAB - MT10742-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESTON ROBERTO PENHA ROCHA (EXECUTADO)

KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BIRAL DE FREITAS OAB - MT12678-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0041548-40.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0009632-32.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLESIO ANTONIO LOPES HOLANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL FERNANDES FABRINI OAB - MT6667-O (ADVOGADO(A))

frederico azevedo e silva OAB - MT6879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE PINHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT7481-B (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA JABUR RIBEIRO OAB - SP202389-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0009632-32.2009.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0006551-41.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI OAB - MT16927-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL AMAZONIA - VEICULOS E PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILBER NORIO OHARA OAB - MT8261-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0006551-41.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0030347-95.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERCULES CAMPOS BORGES FARIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA RITA SOARES CARVALHO OAB - MT12895-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0030347-95.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0005991-65.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL SOARES MARTINS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005991-65.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 
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termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0026709-83.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

WALBERTO LAURINDO DE OLIVEIRA FILHO OAB - MS14050-O 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO OAB - MT8224-A (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINERACAO JFL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026709-83.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0034326-60.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERFILADOS MULTIACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE CAMARGO & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034326-60.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0037952-82.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

ELTON FERNANDES XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT11166-O (ADVOGADO(A))

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REIGINAUDO SOUZA LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037952-82.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0028349-82.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIAN CARLO LEAO PREZA (EXEQUENTE)

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA (EXEQUENTE)

CARLA VITORIA LEAO PREZA AZAMBUJA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA ONOFRE DE SOUZA (EXECUTADO)

LUCIANO BRANDAO BAPTISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0028349-82.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0010719-18.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIMED COMERCIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO MARTINS JUNIOR OAB - SP257601-O 

(ADVOGADO(A))

LUIS EDUARDO FOGOLIN PASSOS OAB - SP190991-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIAS PANDA LTDA (EXECUTADO)

DROGARIAS PANDA LTDA (EXECUTADO)

DROGARIAS PANDA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010719-18.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0000325-49.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT8660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAUE LEAO DE JESUS (EXECUTADO)

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE JESUS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO BUBBY REIMER DOS SANTOS OAB - MT8543-O (ADVOGADO(A))

MAURI GUIMARAES DE JESUS OAB - MT6595-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0000325-49.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0003138-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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GILSON GOMES GUERRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0003138-10.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0014470-42.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO PLANALTO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN BACARO NUNES OAB - RO2386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEVAN SOLETTI OAB - RO3702-O (ADVOGADO(A))

GILSON ELY CHAVES DE MATOS OAB - RO1733-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0014470-42.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0022368-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HONDA MERCANTIL POLLUX (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO DA CRUZ SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0022368-38.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0018218-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROUNIDOS PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

BALDOMERO GONCALVES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO FREDERICO JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0018218-14.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO 

PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 0012854-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO FERREIRA (EXEQUENTE)

CONEC CONSERVADORA DE ELEVADORES CUIABANA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON VANDERLEI GEISS OAB - MT16818-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012854-56.2019.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - originariamente físico, 

foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0042209-53.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BETINNA PAULA FERREIRA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALAIM RODRIGUES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

ELARMIN MIRANDA OAB - MT1895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA HELENA RONDON LUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARCIO HENRIQUE FRANCISCO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO OAB - MT6842-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO HERON DE PAULA GUERREIRO OAB - MT15407-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA OAB - MT9776-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031-O (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0042209-53.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0012378-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NADIA POFFO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDISMAR MARIM AMANCIO OAB - RO5866 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ALDA MARTINS BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE MARIA QUADRI BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0012378-18.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0053596-36.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITABUNA TEXTIL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARCANTONIO OAB - MT180586-O (ADVOGADO(A))

DENIS DONAIRE JUNIOR OAB - SP147015-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO DA SILVA 03999712465 (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053596-36.2013.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0030331-73.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CESAR FADUL OAB - MT4541-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDE DA TRINDADE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0030331-73.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0011325-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL ELIAS FARIA SILVA (EXEQUENTE)

VERONICE ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT11583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICE ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

ELIZANGELA ALVES DE QUEIROZ (EXECUTADO)

MARIA ZULEIDE FONSECA DA SILVA (EXECUTADO)

KATIA INEZ DO CARMO (EXECUTADO)

HELIO SILVA FONSECA (EXECUTADO)

EMANUEL ELIAS FARIA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT11583-O (ADVOGADO(A))

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0011325-41.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0039627-80.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT12099-B (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0039627-80.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0033426-72.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SILVA TOCANTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793-O (ADVOGADO(A))

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ALMEIDA ALVES PAULINO OAB - DF45988-O 

(ADVOGADO(A))

KRISNALY CARNEIRO DA SILVA OAB - DF49637-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE SANTOS OAB - MT46637-O (ADVOGADO(A))

ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - DF26088-O 

(ADVOGADO(A))

SARAH AMARAL CAIXETA OAB - DF59876-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA FERRETTI DE SOUZA OAB - RJ125858-O (ADVOGADO(A))

TAYNA BASTOS DE SOUZA OAB - RJ203460-O (ADVOGADO(A))

LAYLA FREITAS DE MATOS OAB - RJ180706-O (ADVOGADO(A))

LIANNA FROTA CODINA OAB - RJ172076-O (ADVOGADO(A))

JORGE LUIS CORREA DO LAGO OAB - RJ57798-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA GANEM OAB - RJ122459-O (ADVOGADO(A))

JOAO AUGUSTO BASILIO OAB - DF28970-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0033426-72.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001364-87.1989.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SALADINO ESGAIB (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB OAB - MT4474-O 

(ADVOGADO(A))

NATHALIA TORRES ESGAIB OAB - MT5100-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT5959-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO DE AZEVEDO (EXECUTADO)

REJANE DE SANTA ROSA AZEVEDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES OAB - MT18100-O (ADVOGADO(A))

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT20993-O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT14500-O (ADVOGADO(A))

MARINA IGNOTTI FAIAD OAB - MT16735-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0001364-87.1989.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0031477-81.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANILA JUDITH CORREA DE MATOS SEGATTO PEREIRA OAB - 

MT24873-O (ADVOGADO(A))

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHA OAB - MT7102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELY CRUZ DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031477-81.2013.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0052073-52.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CORREA MEYER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO EUGENIO MEYER OAB - MT21615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANY CRISTINA RODRIGUES BOTELHO PARRA (EXECUTADO)

ROGERIO MEDEIROS PARRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO(A))

HELEN GODOY DA COSTA OAB - MT10008-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0052073-52.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0037926-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA CARVALHO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT8364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT17567-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0037926-50.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0014358-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON VIEIRA ALENCAR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI OAB - MT18086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVES BOSS MATTOZO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0014358-97.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0031307-85.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELBERT LUCAS CORREA MENANDRO (EXEQUENTE)

IVONIL LUCAS EVANGELISTA (EXEQUENTE)

KENIA ADRIANA DE AQUINO (EXEQUENTE)

JULIANO CESAR CLEMENTE (EXEQUENTE)

OTACILIO PERON (EXEQUENTE)

INTERBENS IMOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAETES-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA OAB - MT10742-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0031307-85.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0034479-88.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BETINNA PAULA FERREIRA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 108 de 852



ALAIM RODRIGUES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE FRANCISCO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT11055-O 

(ADVOGADO(A))

FABIANA NAPOLIS COSTA OAB - MT15569-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0034479-88.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0003120-87.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

ANDREIA SILVA WRUCK ROSS OAB - MT5968-O (ADVOGADO(A))

ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA OAB - MT13352-O (ADVOGADO(A))

LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO OAB - MT22602-O 

(ADVOGADO(A))

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

DANIELA FERNANDES OAB - MT5991-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCRESOLO INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003120-87.1996.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0038250-74.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRANEL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA (EXEQUENTE)

JULIO CESAR ORLANDIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT3561-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

CONSORCIO BARRA DO PARI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA OAB - MT6719-O 

(ADVOGADO(A))

RAIANE ROSSETTO STEFFEN OAB - MT13371-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0038250-74.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0020745-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL MIGUEL DE CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE DOS SANTOS MACHADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BENEDITO ROBERTO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BENEDITA DE CAMPOS E SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CONCRESOLO INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0020745-65.2018.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0007129-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE FRANCISCO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETINNA PAULA FERREIRA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALAIM RODRIGUES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

ELARMIN MIRANDA OAB - MT1895-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0007129-91.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0006905-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MURRER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GONZALES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006905-56.2016.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0004594-73.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ARMINDO SEBBA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA JUSSARA RODRIGUES OAB - MT6090-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que o Processo nº 0004594-73.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0042463-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELMA MARTINS DA HORA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARTINS DA SILVA OAB - MT3067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO ALMENDRA MEGER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANGELA FABIANE ALMENDRA MEGER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0042463-89.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0009720-85.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LATICINIO BOM JARDIM LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL (BRASIL) S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que o Processo nº 0009720-85.2000.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0041030-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEVANILSON DE CAMPOS MAGALHAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA MARTINS OLIVEIRA OAB - MT26772-O (ADVOGADO(A))

YURI DE LIMA SANTOS OAB - MT27260-B (ADVOGADO(A))

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

GUSTAVO HAUEISEN DA MATA OAB - MT26419-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0041030-50.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0003914-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIENE DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0003914-10.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0005773-81.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE JOZA DA TRINDADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD OAB - MT5931-O (ADVOGADO(A))

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA OAB - MT7111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO D ISRAEL TENUTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA COUTINHO RIBEIRO OAB - MT7926-O (ADVOGADO(A))

MURAT DOGAN OAB - MT6917-O (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO COUTINHO OAB - MT6920-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0005773-81.2004.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0023399-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DE SOUZA VENANCIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA DE MAGALHAES FERREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT15762-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA ADELHEID NANI OAB - MT6657-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0023399-59.2017.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 
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914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0044742-87.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME GUSTAVO NYSTRON (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ROBERTO JESUS DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON MEDEIROS OAB - MT5637-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS OAB - MT13562-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H D I - SEGUROS S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0044742-87.2012.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0003917-04.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO NOVAES FILHO OAB - MT14089-O (ADVOGADO(A))

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT9139-O 

(ADVOGADO(A))

DAVID GUILHERME BRITO CORREIA OAB - MT12351-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MARQUES GARCIA JUNIOR (EXECUTADO)

BIANCA ALVES FERREIRA (EXECUTADO)

RAFAEL ALVES FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003917-04.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0001205-70.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA (EXEQUENTE)

FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO OAB - MT6524-O (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT11652-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS OAB - MT7322-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE APARECIDA REOLON OLIVEIRA (EXECUTADO)

REOLON OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001205-70.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0013701-05.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO OAB - MT22602-O 

(ADVOGADO(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO OAB - MT20572-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADIANE JESSIKA FRANCO VERNE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JADSON FRANCO VERNE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ARTAMIRO ANTUNES DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE MARCIO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VAGNER BATISTA GUIMARAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE BENEDITO PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALEX SILVA BARBOSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0013701-05.2012.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0009691-35.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CESAR PONTES OAB - MT6181-O (ADVOGADO(A))

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOPOLDO TAUBINGER FILHO (EXECUTADO)

ANTON KELLER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PONTES OAB - MT6181-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0009691-35.2000.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0014818-65.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLEGARIO RAMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCIDES FERREIRA OAB - MT12540-O (ADVOGADO(A))
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Certifico que o Processo nº 0014818-65.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0060038-81.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL APARECIDO DA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIO APARECIDO MEDEIROS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0060038-81.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0007933-06.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA MUNDIAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FLORENCIANA DURAN OAB - MT20179-O (ADVOGADO(A))

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT8400-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R B COSTA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007933-06.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0014356-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PINTO SANTANA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI OAB - MT18086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVES BOSS MATTOZO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0014356-30.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0012284-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN KRISTINY MARIA KLAUK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauricio Magalhães Faria Neto OAB - MT15436-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA (REU)

 

Certifico que o Processo nº 0012284-70.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0007156-55.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE MARIA ZANCHET DE AZEVEDO OAB - MT4954-O 

(ADVOGADO(A))

ERIKA MARQUES PEREIRA MALHEIROS OAB - MT7351-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO BEZERRA OAB - MT11714-O (ADVOGADO(A))

ANA MARIA FERREIRA LEITE OAB - MT14081-O (ADVOGADO(A))

FAUSTO MITUO TSUTSUI OAB - SP93982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO NAUTICA E MOTO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES OAB - MT3515-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0007156-55.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0010444-69.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ADELHEID NANI OAB - MT6657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS CARLOS VENANCIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANYA DE MAGALHAES FERREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT15762-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010444-69.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0007947-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA FELIX DOS SANTOS OAB - 176.409.381-04 (REPRESENTANTE)

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT15283-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS (LITISCONSORTE)

Outros Interessados:

VALDEMIR FERREIRA DE ALMEIDA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

GERSON JOAQUIM DE MACEDO (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

DIOGA FLORES FELIX (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

BRIZIDA LOURENCA DE MESQUITA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Certifico que o Processo nº 0007947-43.2016.8.11.0041 – Classe: 

USUCAPIÃO (49) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0022548-30.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MENDES RIBEIRO (EXECUTADO)

EDILSOM RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

ADAIR PEREIRA ROCHA (EXECUTADO)

JOSE CAROLINO SOBRINHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022548-30.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0013296-66.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZENA MARIA VELASCO DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT13216-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA BRANDAO CANCADO OAB - MT14488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR (EXECUTADO)

SIMONE SOUZA DE BARROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR OAB - MT13591-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0013296-66.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0015482-28.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAR SIRIO VILA REAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELBER COSTA BAIMA OAB - MT7870-O (ADVOGADO(A))

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT8364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR OAB - SP142452-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0015482-28.2013.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0002332-92.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONÇALO DA SILVA OAB - MT4265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA SOARES FALCAO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002332-92.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0004377-25.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J B DE JESUS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTO NIVEL CONFECCOES EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO RAUL CASTILHO OAB - PR66464-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0004377-25.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0023924-46.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCISLEY MARIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

MARTINELI AGNELO FUSCALDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON JUNIOR RODRIGUES LEAO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0023924-46.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0033471-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ OAB - GO23787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE SHOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033471-42.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0015586-20.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

ADAO CALVEZ LARREA OAB - MT11069-B (ADVOGADO(A))

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO SILVA E SOUZA OAB - MT12885-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015586-20.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0004872-06.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE FRASSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIZE ATEYEH OAB - MT12508-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE OLVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004872-06.2010.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0005454-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAMARTINO FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT10610-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005454-88.2019.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0006216-22.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ POMPEU DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE DE FATIMA THOME PARIZZI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE DE FATIMA THOME PARIZZI OAB - MT8631-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0006216-22.2010.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0007465-66.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO OAB - MT13161-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT6668-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0007465-66.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0027656-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ANA PAULA DE MEIRELES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER OAB - MT14127-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FERNANDES MOTA (EXECUTADO)

MARCOS VINICIUS APOLINARIO DA ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS FELIPE FERNANDES MOTA OAB - MT19549-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0027656-64.2016.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0042121-20.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INES ROSANE PORTZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0042121-20.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0028129-84.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA APARECIDA MOTA OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PATRICIA PAZ DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0028129-84.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0020108-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT6413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUSCHINELLI & CIA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRY MARTINS ALBERNAZ OAB - MT3795-O (ADVOGADO(A))

JOSE AVELINO DE NOVAES JUNIOR OAB - MT11180-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT6576-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0020108-85.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0004434-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODERVAN GONCALVES DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

OMAR MUSTAFA FARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0004434-96.2018.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0043916-56.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALENCAR ROMERO SANTOS (EXEQUENTE)

PERFILADOS MULTIACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043916-56.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0031010-83.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE OAB - MT8321-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA MARTINS NUNES (EXECUTADO)

NEWTON ORENBUCH (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031010-83.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO 

PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 0039223-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAPANA RACOES E DERIVADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT4378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039223-92.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - originariamente físico, 

foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 115 de 852



914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0024379-45.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAQUESHI ENDO (EXEQUENTE)

MIRTES ENDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

ANIBAL FELICIO GARCIA NETO OAB - MT11443-O (ADVOGADO(A))

IZADORA AQUINO DA COSTA MARQUES OAB - MT25869-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE DE VASCONCELOS ALEXANDRINO (EXECUTADO)

JOVINA BITENCOURT OLIVEIRA (EXECUTADO)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (EXECUTADO)

ESPOLIO DE ADAO ARAUJO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024379-45.2013.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0021347-81.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL AMECOR LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM ALVES GOUVEIA NUNES OAB - MT4888-O (ADVOGADO(A))

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT8455-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

TATIANA REZEGUE DO CARMO COLMAN OAB - MT7196-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA REGINA MARTINS DA COSTA (EXECUTADO)

LUIS CLAUDIO DE CASTRO SODRE (EXECUTADO)

CAMED - CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA LIMITADA (EXECUTADO)

OSMAIR DE ROSSI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021347-81.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0002818-62.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO BOAVENTURA ZICA OAB - MT13754-B (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0002818-62.2013.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0018653-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR ALMEIDA DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIAN FEGURI OAB - MT16739-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARQUES DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RAUL SANTOS COSTA NETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0018653-80.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0027273-96.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USINA VOLTA GRANDE - USINA CAETE S/A (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

USINA DELTA USINA CAETE S/A - FILIAL DELTA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

USINA USA - U. S. A. SANTO ANGELO LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

USINA ALVORADA ACUCAR E ALCOOL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

USINA SANAGRO - MG - SANTANA AGRO INDUSTRIAL LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

TRIALCOOL ALCOOL DO TRIANGULO S/A (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

USINA W. D. DESTILARIA W. D. LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

S. A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

DASA - DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DESTILARIA RIO DO CACHIMBO LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

USINA ALVORADA DO BEBEDOURO - DESTILARIA ALVORADA DO 

BEBEDOURO LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

USINA ATENAS - DESTILARIA ATENAS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

USINA LUCANIA CIA. INDUSTRIAL E AGRICOLA OESTE DE NINAS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ACUCAR ALVINHO - CIA AGRICOLA PONTENOVENSE 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

USINA AGROPEU AGROINDUSTRIAL DE POMPEU S/A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

USINA ALCANA DESTILARIA DA ALCOOL DE NANUQUE 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SINDICATO DA INDUSTRIA DA FABRICACAO DO ALCOOL DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

USINA MONTE ALEGRE LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANCHIETA DA SILVA OAB - MG23405-O (ADVOGADO(A))

ROBER CESAR DA SILVA OAB - MT4784-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0027273-96.2010.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0005839-22.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

WALBERTO LAURINDO DE OLIVEIRA FILHO OAB - MS14050-O 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO OAB - MT8224-A (ADVOGADO(A))

DIMAS MICHIURA OAB - MT15400-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT9106-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARQUES DO CARMO (EXECUTADO)

ELSO NARCIZO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

LOCATERRA - TERRAPLENAGEM LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0005839-22.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0018429-94.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO INACIO HELENE LESSA OAB - MT6571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA DA COSTA CAMPOS ANTUNES (EXECUTADO)

JOAO DA COSTA CAMPOS (EXECUTADO)

SKM COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT7341-A (ADVOGADO(A))

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0018429-94.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0035951-27.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SARAIVA DA SILVA OAB - MT17956-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO PEREIRA BONFIM OAB - 442.318.571-72 (REPRESENTANTE)

MARIA AUXILIADORA DANTAS GABRIEL BONFIM OAB - 393.747.001-82 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIVALDO ALVES DOS SANTOS (LITISCONSORTE)

Outros Interessados:

JUSSARA GOMES BARBOSA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

SEBASTIAO SANTANA DA COSTA MILHOMEM (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

JOIVAM CASSIO PEREIRA DA SILVA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Certifico que o Processo nº 0035951-27.2015.8.11.0041 – Classe: 

USUCAPIÃO (49) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0002265-83.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE OLIVEIRA OAB - SP250198-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO JOSE DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002265-83.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0017570-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EMANUEL RAMOS CRUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA LAIS COSTA NASCIMENTO OAB - RO6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA MARTINS BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO DE CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0017570-63.2018.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0017962-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA ISOLINA OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BELMIRO GONCALVES DE CASTRO OAB - RO2193-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TERESA DO PILAR CARRION CARRACEDO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0017962-66.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0018755-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BARBOSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTREMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0018755-05.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0029520-50.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERFILADOS MULTIACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA IP INDUSTRIA & COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO FARIA OAB - MT4318-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0029520-50.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0037782-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL REFISA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT7344-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATSUBARA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA ZAINE GERALDINO COUTINHO OAB - MT22349-B 

(ADVOGADO(A))

ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX OAB - MT7562-O (ADVOGADO(A))

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS OAB - MT12803-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0037782-76.2016.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0034426-83.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE ARAUJO COSTA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT10212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I.F.E INSTITUTO FLORENCE DE EDUCACAO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034426-83.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001259-03.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGEL ASSESSORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMARA MOCHI JORGE OAB - MT11231-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON LUIZ DE REZENDE (EXECUTADO)

ANTONIO IVO ROWEDER (EXECUTADO)

VILMAR FELIPE FOLLMANN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA OAB - MT5049-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0001259-03.1995.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0027415-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PICOLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SABINO CALDEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027415-90.2016.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0000839-02.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGIO AGUIAR DA SILVA OAB - MT14600-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

TEO CAR PARKING ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTO LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

BRENO CURADO DE CASTRO MOLINARI OAB - GO35800-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO EURIPEDES FERREIRA BATISTA OAB - GO12885-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0000839-02.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0022289-40.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISUL ALIMENTOS SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LEMOS MACHADO OAB - RS31005-O (ADVOGADO(A))

PAMELA GHIOTTE MATEUS OAB - MT20453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.R.COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE RACOES E MEDICAMENTOS 

VETERINARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022289-40.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0015349-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CONCEICAO LEITE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI OAB - MT18086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVES BOSS MATTOZO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0015349-73.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0035925-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE LARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que o Processo nº 0035925-92.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0021700-14.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT12507-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPRE BEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021700-14.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0021026-02.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODERVAN GONCALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMAR MUSTAFA FARES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021026-02.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0008664-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEIR MORONE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEZ DUARTE MORONE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

M. CANOVA CONSTRUCOES CIVIS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0008664-21.2017.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0035697-54.2015.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALCILENE BRANDAO DA SILVA OAB - 594.445.841-00 

(REPRESENTANTE)

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI OAB - MT13266-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. H. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA (LITISCONSORTE)

CP CIDADE PLANEJADA LTDA (LITISCONSORTE)

EDELI EMPREENDIMENTOS LTDA. (LITISCONSORTE)

Outros Interessados:

DEBSON OLIVEIRA DA SILVA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

CARLOS ATAIDE DE JESUS (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

JOSE MARQUES GOMES (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

MARCELO SOUZA SIQUEIRA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Certifico que o Processo nº 0035697-54.2015.8.11.0041 – Classe: 

USUCAPIÃO (49) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0032687-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093-O (ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO CARMINDO DE MORAES JUNIOR (EXECUTADO)

NOEMI DE SOUZA BUENO MORAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032687-02.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0015305-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI ALVES DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0015305-59.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0025190-78.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. CANOVA CONSTRUCOES CIVIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

ALMAR BUSNELLO OAB - MT12213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGUE DOS SANTOS ANDRADE LUBINI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025190-78.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0014360-48.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANY GUIRRA CORTE OAB - MT22080-O (ADVOGADO(A))

MARLON DE LATORRACA BARBOSA OAB - MT4978-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARIA CUNHA MORAES BRANDAO (EXECUTADO)

CLEUDES DA COSTA BRANDAO (EXECUTADO)

JOSE CARLOS DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

Samuel Richard Decker Neto OAB - MT4965-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0014360-48.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0018053-50.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE APARECIDA SIQUEIRA FRANCA (EXECUTADO)

DENISE APARECIDA SIQUEIRA FRANCA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

LIDIANNE SANTI DE LIMA OAB - MT15435-O (ADVOGADO(A))

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR OAB - MT7302-A (ADVOGADO(A))

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0018053-50.2005.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0020462-62.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MC E MC CONSTRUCOES CIVIS LTDA (EXEQUENTE)

M. CANOVA CONSTRUCOES CIVIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

ALMAR BUSNELLO OAB - MT12213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEZ DUARTE MORONE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADESKA CALMON FREITAS OAB - MT11548-O (ADVOGADO(A))

ACY GOMES DE MOURA OAB - MT20565-O (ADVOGADO(A))

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0020462-62.2006.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0008327-86.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASTOLDI DIESEL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

CLONILSE IZABEL BONATTO OAB - MT15380-O (ADVOGADO(A))

NELSON JOSE GASPARELO OAB - MT2693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS DA SILVA CASTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELI SILVEIRA OAB - MT3634-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0008327-86.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0021364-78.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINEAR EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRADAO FREIOS E MOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0021364-78.2007.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0028327-24.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIOMAR BARBOSA DE LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO LOTUFO FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT9995-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0028327-24.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0008977-55.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOCASIM COMERCIO, INDUSTRIA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ALFARO OAB - MT17773-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MODALL SHIPPING DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS EIRELI 

(EXECUTADO)

AGHIS INTERNATIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MARCHIOLI BORGES MINAS OAB - SP306539-O 

(ADVOGADO(A))

APARECIDA MARCHIOLI BORGES MINAS OAB - SP71210-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0008977-55.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0011340-25.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINEAR EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RAGNINI (EXECUTADO)

ESTRADAO FREIOS E MOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA REGINA DE ALMEIDA FERNANDES LOLATA OAB - MS8014-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0011340-25.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0014819-26.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA PATRICIA MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT19685-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

FRANCIANE SPIGUEL DA SILVA OAB - MT11015-O (ADVOGADO(A))

Ana Maria Sordi Teixeira Moser OAB - MT6357-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

ALBERTO PINHEIRO MACHADO (EXECUTADO)

ENEAS YONEZAWA (EXECUTADO)

DARLENE MARIA FAVA YONEZAWA (EXECUTADO)

DROGARIA CUIABA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

MARIA AMELIA PACHECO DE ALBUQUERQUE OAB - MT1119-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0014819-26.2006.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0036604-34.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA CASSOL (EXEQUENTE)

PAULO TAVARES (EXEQUENTE)

MOISES FERREIRA DIAS (EXEQUENTE)

NATALIN PASSADOR (EXEQUENTE)

MARIENE CARDOSO DE MORAES HOHN (EXEQUENTE)

MARLI TRENTIN (EXEQUENTE)

MARIA IZABEL LISBOA SOUZA (EXEQUENTE)

AURELIA TONON MISTURINI (EXEQUENTE)

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

VALDIR DISEGNA (EXEQUENTE)

VALDIR GIRARDELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO OAB - MT12621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que o Processo nº 0036604-34.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0002989-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MANCUSO NETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAN OAB - MT3565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MACEDO BERNARDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0002989-43.2018.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0058395-54.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA RAIANNY GONCALVES DA SILVA ANDRADE 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRIDY TAQUES CAMARGO OAB - MT15378-O (ADVOGADO(A))

KELLY KAROLYNE SILVA BARROS OAB - MT15449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARLY WINCK YAMAMOTO DE MEDEIROS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MATHEUS ANTONIO SOUTO MEDEIROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SEBASTIAO FREITAS DE MEDEIROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

INSTITUTO TROPICAL DE MEDICINA REPRODUTIVA E MENOPAUSA LTDA - 

EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0058395-54.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0054995-32.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIA FONTES MECIANO OAB - MT21871-O (ADVOGADO(A))

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT18762-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METALURGICA E SERRALHERIA MENDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0054995-32.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0023610-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER FERNANDES DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

MARIA ALICE MALHEIROS OAB - MT22773-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0023610-32.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL
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Processo Número: 0030106-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS EVANGELISTA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA LAIS COSTA NASCIMENTO OAB - RO6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA MARTINS BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO DE CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha OAB - MT14170-N 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN OAB - MT7030-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA OAB - DF24166-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA SONIA CASTRO BRANCO OAB - MT21231-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0030106-77.2016.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0005543-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FEITOSA BARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0005543-82.2017.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0007767-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0007767-27.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0015664-43.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENIUR VOLPATTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO NOBRE DE AZEVEDO OAB - RO5523 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA MARTINS BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO DE CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO OAB - MT2492-O (ADVOGADO(A))

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA OAB - MT7672-O 

(ADVOGADO(A))

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

VIVIANE BELLUCO SAYAO OAB - SP93294-O (ADVOGADO(A))

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha OAB - MT14170-N 

(ADVOGADO(A))

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN OAB - MT7030-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA OAB - DF24166-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA SONIA CASTRO BRANCO OAB - SP106600-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0015664-43.2015.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0013576-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR CARLOS BELINI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE BIANCA DOS SANTOS PIMENTEL OAB - MT8490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALDA MARTINS BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO OAB - MT2492-O (ADVOGADO(A))

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA OAB - MT7672-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0013576-61.2017.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0003282-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

URYELTON DE SOUSA FERREIRA OAB - RO6492-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO OAB - MT21231-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0003282-13.2018.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 
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1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0041232-03.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICEIA NIZA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO DE LAMONICA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUIS AUGUSTO MOREIRA DE LAMONICA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0041232-03.2011.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0027929-14.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

MILENA PIRAGINE OAB - MT17210-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - SP17697-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0027929-14.2014.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0023989-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMOS PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO LUIZ CALDART ARRUDA OAB - MT13919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMOS SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0023989-70.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0056046-78.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAO PAULO VULCANIZADORA DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0056046-78.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0030110-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICON LOUZADA NETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA LAIS COSTA NASCIMENTO OAB - RO6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA MARTINS BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO DE CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha OAB - MT14170-N 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN OAB - MT7030-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA OAB - DF24166-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA SONIA CASTRO BRANCO OAB - MT21231-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0030110-17.2016.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0030105-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR AUTA GUIMARAES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA LAIS COSTA NASCIMENTO OAB - RO6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALDA MARTINS BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO OAB - MT21231-A (ADVOGADO(A))

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha OAB - MT14170-N 

(ADVOGADO(A))

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN OAB - MT7030-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA OAB - DF24166-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0030105-92.2016.8.11.0041 – Classe: 
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EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0019845-34.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA FIGUEIREDO DA CONCEICAO OAB - 340.469.171-72 

(REPRESENTANTE)

RONALDO COELHO DAMIN OAB - MT10781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOSE ESTEVAO DE FIGUEIREDO (LITISCONSORTE)

LUIS MARQUES DE FIGUEIREDO (LITISCONSORTE)

ESPOLIO DE MARIA EDITE ESTEVAO DA SILVA (LITISCONSORTE)

ESPOLIO DE PAULINO DE FIGUEIREDO (LITISCONSORTE)

ANA ESTEVAO DA SILVA (LITISCONSORTE)

ESPOLIO DE MARTINHO DE ESTEVAO DE FIGUEIREDO (LITISCONSORTE)

ESPOLIO DE MANOEL ESTEVAO DE FIGUEIREDO (LITISCONSORTE)

SANTINHA DE FIGUEIREDO (LITISCONSORTE)

Outros Interessados:

JOSE SOLAO DE ARRUDA E SUA MULHER (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

MARIA JULIA NEVES ARRUDA E SEU MARIDO (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Certifico que o Processo nº 0019845-34.2008.8.11.0041 – Classe: 

USUCAPIÃO (49) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 0035039-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE HERREIRA CUNHA OAB - 089.768.208-43 (REPRESENTANTE)

VICENTE RODRIGUES CUNHA OAB - MT3717-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO RIGO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0035039-93.2016.8.11.0041 – Classe: 

DESPEJO (92) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0048177-98.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CUSTODIO DE LANDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT17658-O (ADVOGADO(A))

MIGUEL GARCIA NOGUEIRA OAB - MT18790-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO E INDUSTRIA DE AGUA MINERAL SAPOTI LTDA-ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARCISIO DA SILVA FELIX OAB - MT15925-O (ADVOGADO(A))

TARCISIO ANTONIO DA CUNHA FELIX OAB - MT1505-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, efetuar o depósito dos 

honorários periciais.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1017384-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANUEL FABIANO SABINO SILVESTRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA OAB - MT20579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITACILIO ROMANEL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) guia(s) e o(s) 

comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de 

Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para pagamento da(s) 

diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, no link 

“Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027123-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE FRANCA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANY ALVES ANDRADE OAB - MT23275/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE FRANCA PINHO (REQUERIDO)

 

Processo n.1027123-83.2019.8.11.0041 Visto. José Roberto de França 

Pinho, qualificado nos autos, requer a retificação do seu assento de 

nascimento para que conste o seu nome correto, ou seja, José Roberto de 

França Pinho, sob a alegação de que ao ser emitida a segunda via do seu 

registro de nascimento constatou que o seu nome estava grafado como 

José Roberto de França, sem o sobrenome materno “Pinho”. Com a inicial 

vieram os documentos que a parte autora entendeu serem necessários. O 

Ministério Público opina pela procedência do pedido (id. 23913076). É o 

relatório. Decido. Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento e em razão de não existir necessidade de produção de 

outras provas, consoante os princípios da economia e celeridade 

processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. O artigo 109 da Lei de 

Registros Públicos estabelece que aquele que pretender que se restaure, 

supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. 

Verifica-se da certidão de nascimento, lavrada em 12 de julho de 1982 (id. 

21101434), que consta como registrado o nome de José Roberto de 

França Pinho, contudo, na segunda via do referido documento (id. 

21101434), observa-se que não consta o sobrenome “Pinho”, sendo 

grafado apenas José Roberto de França. Além de verificar a omissão do 

sobrenome na certidão de nascimento, é importante observar, que a 

inclusão do sobrenome da mãe do requerente é conducente com a 

individualização da pessoa, sendo inequívoca a importância do 

patronímico, inclusive como elemento identificador dos membros de uma 

família. Ademais, a utilização do patronímico da mãe é um direito que 

decorre da própria filiação. Posto isso, com fundamento do artigo 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil e, em consonância com o parecer do 

Ministério Público, JULGO PROCEDENTE o pedido na Ação de Retificação 

de Registro Civil para determinar que o Oficial do Cartório de Paz e Notas 

do Distrito de Nossa Senhora da Guia providencie o necessário para que 

seja retificado o assento de nascimento do autor, matrícula n. 064063 01 

55 1982 1 00003 167 0002055 17, acrescentando o patronímico materno 

“Pinho”, passando a constar o nome como José Roberto de França Pinho, 

permanecendo inalterado os demais dados dos registros. Sem custas, 

haja vista a gratuidade da justiça deferida. Sem honorários advocatícios, 

considerando que se trata de procedimento de jurisdição voluntária. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos, procedendo-se as devidas baixas e anotações. Cuiabá, 15 de 

outubro de 2019. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1024602-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DAMIAO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEZER JOSE TEIXEIRA OAB - MT21149-O (ADVOGADO(A))

BRUNO DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT21033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Benedito Damião da Cruz em 

desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S/A, aduzindo que o réu 

vem descontando de sua folha de pagamento, desde março/2016, o valor 

de R$ 31,95 e 32,25, referente a dois contratos de empréstimo, o qual 

afirma não ter pactuado. Requer a concessão da tutela de urgência para 

que seja determinada a suspensão dos referidos descontos, até o final da 

demanda, sob pena de multa. Imprescindível destacar que a concessão da 

tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes 

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

resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, 

sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. 

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que necessária a realização de perícia grafotécnica para comprovar 

que os contratos realmente não foram assinados pelo autor, conforme 

afirmado na inicial. Ademais, não se vislumbra a urgência do pedido, eis 

que o autor discorreu que teve ciência do desconto a partir de março de 

2016. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código 

de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo 

autor. E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela 

parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: "Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: "Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação ao requerido, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova, devendo o réu apresentar os contratos que deram ensejo 

aos descontos questionados. Designo o dia 17/10/2017, às 10h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes do art. 

1.048, I, do NCPC, vez que o autor comprovou ser idoso. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de agosto de 2017. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024602-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DAMIAO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEZER JOSE TEIXEIRA OAB - MT21149-O (ADVOGADO(A))

BRUNO DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT21033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. No mesmo prazo, em sendo o caso, 

deverá a parte requerida comprovar o depósito dos honorários, nos 

termos da decisão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038322-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FRANCISCO DOURADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025679-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 
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manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0001937-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO PURCINELLI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CONSTRUTORA LOPES S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MGARZON BRASILBROKERS INTELIGENCIA IMOBILIARIA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

CAROLINE ARAUJO FERNANDES OAB - SP340546-O (ADVOGADO(A))

UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR OAB - SP160493-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da CNGC/MT impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão elaborada pelo(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça (ID 28301551).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027730-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALLYS BRUNNO NUNES FLORAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028088-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. SHINIKE MULLER E SHINIKE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT11363-N (ADVOGADO(A))

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT5959-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO RIVA (REQUERIDO)

JANETE GOMES RIVA (REQUERIDO)

 

Tendo em vista que os avisos de recebimento das cartas de citação foram 

recebidos por terceira pessoa (IDs. 22442482 e 22443819), nos termos do 

Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) guia(s) e o(s) 

comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de 

Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para pagamento da(s) 

diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, no link 

“Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037427-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Z. L. D. M. (AUTOR(A))

NEUZA DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035714-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON LEONOR PRATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032822-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO THAFFAREL FERREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027922-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOILSON DA CONCEICAO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026641-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CASSIA PEREIRA MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027902-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEODILIO RAMOS VARANDA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028800-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GOMES BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para se manifestar acerca do laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020143-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEVINO GOMES PEREIRA JUNIOR (EXECUTADO)

NONATAO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos do artigo 389, da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo de 5 dias, juntar aos autos o preparo/custas 

de distribuição da carta precatória a ser expedida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026984-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARQUES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028159-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON MARTINS FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027443-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSUELA CAMILO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028467-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS BARBOSA MARCAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028655-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEL ANTONIO BORGES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 128 de 852



intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014818-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEARA ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA MACEDO PRADO OAB - SP389483 (ADVOGADO(A))

FABIAN LENZI NERBASS OAB - SC15459 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR CHITOLINA (EXECUTADO)

JUSTINA INES BELLINCANTA CHITOLINA (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar interesse dando prosseguimento do feito, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029215-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR COIMBRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024543-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAISON MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA OAB - MT19201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029688-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON HENRIQUE SAUKA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030782-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DA VEIGA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030799-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MEDINA MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029830-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVA PEREIRA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029558-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALTEVI GOMES MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029661-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 129 de 852



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002630-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALANE DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002630-08.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALANE DO NASCIMENTO SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. A parte autora requereu a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto apresentou 

declaração de hipossuficiência. Por ter tal declaração força probante juris 

tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, devidamente 

autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará 

assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. (negritei e destaquei). Assim, levando-se em consideração 

a ausência de demonstração da impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., que 

apresentem a sua renda atual, ou proceder o recolhimento das custas 

iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024648-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILVA DANY MALHEIROS SOUZA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT8331-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024648-28.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MILVA DANY MALHEIROS SOUZA ARAUJO EXECUTADO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença (ID 25641838), assim, procedam-se as 

alterações necessárias. Intime-se o executado, por seu advogado, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). 

Convém registrar que decorrido o prazo de pagamento voluntário, inicia-se 

o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação, caso queira 

discutir as matérias elencadas no art. 525, do CPC, sob pena de 

preclusão. Decorrido o prazo de impugnação do devedor, certifique-se, 

após, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, em cinco 

dias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030204-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000857-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT18882-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE OAB - DF24923 (ADVOGADO(A))

VANESSA MEIRELES RODRIGUES OAB - DF19541 (ADVOGADO(A))

GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO OAB - DF20334 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000857-30.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANNA FERREIRA DE SOUZA EXECUTADO: GEAP AUTOGESTAO EM 

SAUDE Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença (ID 27407200), 

assim, procedam-se as alterações necessárias. Intime-se o executado, 

por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total 

do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para 

esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 

523, § 1º, NCPC). Convém registrar que decorrido o prazo de pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua 

impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no art. 525, do 

CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de impugnação do 

devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, em cinco dias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029584-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO LEANDRO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030216-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA CRISTINA FERREIRA PEDRO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029717-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA KUNTZLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030937-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON JUNIOR DE ARRUDA JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031058-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE JOSE CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030466-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEGAR JOSE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029737-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CHAROPA DA MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029882-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILFRIDO PEREIRA BRIZUELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026422-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO HENRIQUE MARTINS DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026023-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER OLIVEIRA DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026396-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDO CONCEICAO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018662-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL NETO GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016889-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE APARECIDA DE LIMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020019-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036838-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FAGNER CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056979-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CEZAR RODRIGUES DE MESQUITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056979-92.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAQUIM CEZAR RODRIGUES DE MESQUITA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Considerando que houve erro 

material do despacho anterior (ID 27306782), procedo à correção 

passando a constar a data de 27/05/2020, às 08h00, para realização de 

audiência de conciliação. No mais, cumpra-se conforme determinado do 

despacho retro. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000759-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS TEIXEIRA (EXECUTADO)

CLEUSA ARMI TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre as 

correspondências devolvidas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024865-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESTELA SANTANA DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1034167-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLENYR EVELLYN PEREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034167-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLENYR EVELLYN PEREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034131-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027307-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER RIBEIRO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041983-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE GOMES LEVENTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042164-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WERIK BENEDITO DO CARMO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042067-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GUSTAVO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041076-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016961-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 133 de 852



ZEDEQUIAS ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017284-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial médico 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017501-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BOTTARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018158-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY GALVAO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020760-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023385-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELITO JUNIOR CASEMIRO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025228-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL VIEIRA PEREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002016-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO PINTO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032423-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CARVALHO LIMA FELIX (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026872-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO SINVAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030473-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZI ELAINE SALLES BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030211-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030908-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCILO ALBERTO DE ARAUJO BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030183-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANANDA TUIRA DE MELO BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030529-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BRUNO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0001002-22.1988.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

THAISA CRISTINA LEMOS PENHA ARAUJO OAB - MT9187-O 

(ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALBERTO LOWE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0001002-22.1988.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP EXECUTADO: JOAO ALBERTO LOWE Vistos. Defiro o pedido 

de ID 26973175, assim proceda-se a consulta junto ao Sistema Infojud 

acerca do endereço do executado, cuja informação segue anexa a esta 

decisão. Intime-se o exequente para se manifestar, postulando o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias. Nada sendo requerido, 

arquive-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1044255-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA MIRANDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BROETO MAIA NUNES OAB - MT26371/O-O (ADVOGADO(A))

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1044255-90.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CATIA MIRANDA DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte autora, 

e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida 

das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de 

termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do 

NCPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe 

o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se 

é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...]3. Aplica-se a 

teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do ônus da prova será 

aplicada quando for afastada a incidência do artigo 333 do Código de 

Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for verificado que a parte 

que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, pois não possui as 

melhores condições para a realização de prova necessária ao deslinde do 

feito. (...) 10. Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo 

Perito em razão do não comparecimento da parte autora para a realização 

do exame, uma vez que o referido profissional estava disponível para a 

realização do trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente 

buscar o montante que entende cabível da parte sucumbente Negado 

seguimento ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a condição 

financeira das partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento 

integral dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o 

perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, que deverá ser 

apresentada pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do 

requerente para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data 

e hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito 

nomeado para ser avaliado. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010561-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010561-96.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAEL PEREIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, e 

nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida 

das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de 

termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do 

NCPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe 

o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se 

é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...]3. Aplica-se a 

teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do ônus da prova será 

aplicada quando for afastada a incidência do artigo 333 do Código de 

Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for verificado que a parte 

que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, pois não possui as 

melhores condições para a realização de prova necessária ao deslinde do 

feito. (...) 10. Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo 

Perito em razão do não comparecimento da parte autora para a realização 

do exame, uma vez que o referido profissional estava disponível para a 

realização do trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente 

buscar o montante que entende cabível da parte sucumbente Negado 

seguimento ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a condição 

financeira das partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento 

integral dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o 

perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, que deverá ser 
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apresentada pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do 

requerente para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data 

e hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito 

nomeado para ser avaliado. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0007296-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO TEODORO DE JESUS (AUTOR(A))

JOAO BATISTA DA SILVEIRA (AUTOR(A))

EZENILDES EDNA DE JESUS PAULA (AUTOR(A))

LEONDIS BATISTA DE PAULA (AUTOR(A))

ERICA REGINA DE JESUS SILVEIRA (AUTOR(A))

MANOEL JOSE DE JESUS (AUTOR(A))

JOANA GONCALVES DE QUEIROS (AUTOR(A))

NELSON JOSE DE JESUS (AUTOR(A))

ANDREA COIMBRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA OAB - MT21689-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGELINA DE JESUS SOUZA SANTOS (REU)

JOAO ROBERTO DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  0007296-11.2016.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JACINTO TEODORO DE JESUS, JOAO 

BATISTA DA SILVEIRA, EZENILDES EDNA DE JESUS PAULA, LEONDIS 

BATISTA DE PAULA, MANOEL JOSE DE JESUS, JOANA GONCALVES DE 

QUEIROS, NELSON JOSE DE JESUS, ANDREA COIMBRA DE LIMA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: REGELINA DE JESUS SOUZA SANTOS, 

JOAO ROBERTO DOS SANTOS Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de 

Nulidade de Negócio de Compra e Venda c/c Pedido de Tutela Antecipada 

promovida por Jacinto Teodoro de Jesus, Erica Regina de Jesus Silveira, 

João Batista da Silveira, Ezenildes Edna de Jesus Paula, Leondis Batista 

de Paula, Manoel Jose de Jesus, Joana Gonçalves de Queiros, Nelson 

Jose de Jesus, Andrea Coimbra de Lima em face de Regelina de Jesus 

Souza Santos e João Roberto dos Santos onde verifica-se que houve 

sentença sem resolução do mérito proferida em ação semelhante a esta 

pelo Juízo da 7ª Vara Cível desta Comarca, conforme ID 25882255. Assim, 

por se tratar de pedido reiterado, o referido juízo é prevento para apreciar 

o feito, nos termos do art. 286, II, do NCPC, confira-se: Art. 286. Serão 

distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: II - quando, 

tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o 

pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam 

parcialmente alterados os réus da demanda;(Negritei). Desse modo, 

determino a remessa do processo ao juízo prevento da 7ª Vara Cível 

desta Capital, com as anotações necessárias. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012169-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ALEXANDRE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012169-32.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

TATIANE ALEXANDRE DE SOUZA REU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas 

partes, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo 

ser encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – 

Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de 

termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do 

NCPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe 

o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se 

é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...]3. Aplica-se a 

teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do ônus da prova será 

aplicada quando for afastada a incidência do artigo 333 do Código de 

Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for verificado que a parte 

que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, pois não possui as 

melhores condições para a realização de prova necessária ao deslinde do 

feito. (...) 10. Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo 

Perito em razão do não comparecimento da parte autora para a realização 

do exame, uma vez que o referido profissional estava disponível para a 

realização do trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente 

buscar o montante que entende cabível da parte sucumbente Negado 

seguimento ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a condição 

financeira das partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento 

integral dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o 

perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, que deverá ser 

apresentada pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do 

requerente para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data 

e hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito 

nomeado para ser avaliado. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012480-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ALMEIDA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012480-23.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MATHEUS ALMEIDA DE ARRUDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte autora, 

e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida 

das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de 

termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do 

NCPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe 

o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se 

é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...]3. Aplica-se a 

teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do ônus da prova será 

aplicada quando for afastada a incidência do artigo 333 do Código de 

Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for verificado que a parte 

que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, pois não possui as 

melhores condições para a realização de prova necessária ao deslinde do 

feito. (...) 10. Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo 

Perito em razão do não comparecimento da parte autora para a realização 

do exame, uma vez que o referido profissional estava disponível para a 

realização do trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente 

buscar o montante que entende cabível da parte sucumbente Negado 

seguimento ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a condição 

financeira das partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento 

integral dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o 

perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, que deverá ser 

apresentada pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do 

requerente para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data 

e hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito 

nomeado para ser avaliado. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010484-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GEOVAN KIRSCHKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010484-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO GEOVAN KIRSCHKE REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte autora, e 

nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida 

das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de 

termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do 

NCPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe 

o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se 

é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...]3. Aplica-se a 

teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do ônus da prova será 

aplicada quando for afastada a incidência do artigo 333 do Código de 

Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for verificado que a parte 

que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, pois não possui as 

melhores condições para a realização de prova necessária ao deslinde do 

feito. (...) 10. Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo 

Perito em razão do não comparecimento da parte autora para a realização 

do exame, uma vez que o referido profissional estava disponível para a 

realização do trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente 

buscar o montante que entende cabível da parte sucumbente Negado 

seguimento ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a condição 

financeira das partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento 

integral dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o 

perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, que deverá ser 

apresentada pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do 

requerente para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data 

e hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito 

nomeado para ser avaliado. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006200-36.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NATAL FIGUEIREDO MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006200-36.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAEL NATAL FIGUEIREDO MOREIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Diante da informação de falecimento 

da parte autora ID 21184064, recebo e defiro o pedido de habilitação dos 

herdeiros Osmar Moreira Dos Santos e Rosangela Almeida Figueiredo. 

Proceda-se a secretaria as anotações necessárias. DEFIRO a prova 

pericial indireta postulada pelas partes, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO 

RIBEIRO DE MELLO, podendo ser encontrado no consultório localizado no 

Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, 

Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o 

encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do 

NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a 

ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e 

grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada 

por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003423-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003423-78.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NILSON ALVES DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, e 

nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida 

das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de 

termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do 

NCPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe 

o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se 

é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...]3. Aplica-se a 

teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do ônus da prova será 

aplicada quando for afastada a incidência do artigo 333 do Código de 

Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for verificado que a parte 

que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, pois não possui as 

melhores condições para a realização de prova necessária ao deslinde do 

feito. (...) 10. Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo 

Perito em razão do não comparecimento da parte autora para a realização 

do exame, uma vez que o referido profissional estava disponível para a 

realização do trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente 

buscar o montante que entende cabível da parte sucumbente Negado 

seguimento ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a condição 

financeira das partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento 

integral dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o 

perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, que deverá ser 
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apresentada pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do 

requerente para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data 

e hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito 

nomeado para ser avaliado. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002598-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA REGINA CRUZ KARKLE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOUZA BATISTA OAB - MT27275/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1002598-03.2020 Visto. A parte autora não cumpriu a Resolução n.º 

04/20126/TP, que acrescenta o artigo 13-A na Resolução n.º 022/2011/TP, 

a qual determina: “Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Verifica-se que a 

parte autora apesar que classificar os documentos não os organizou 

corretamente, vez que anexou documentos diversos dos classificados. 

Assim, intime-se a parte autora para emendar a inicial, no sentido de 

promover a classificação e organização dos documentos anexados em 

conformidade com a referida resolução e na oportunidade apresentar 

relatório financeiro legível e o contrato firmado entre as partes, tudo no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo 

único, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031919-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEONILSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031919-20.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE LEONILSON DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte autora, 

e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida 

das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de 

termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do 

NCPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe 

o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se 

é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...]3. Aplica-se a 

teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do ônus da prova será 

aplicada quando for afastada a incidência do artigo 333 do Código de 

Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for verificado que a parte 

que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, pois não possui as 

melhores condições para a realização de prova necessária ao deslinde do 

feito. (...) 10. Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo 

Perito em razão do não comparecimento da parte autora para a realização 

do exame, uma vez que o referido profissional estava disponível para a 

realização do trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente 

buscar o montante que entende cabível da parte sucumbente Negado 

seguimento ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a condição 

financeira das partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento 

integral dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o 

perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, que deverá ser 

apresentada pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do 

requerente para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data 

e hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito 

nomeado para ser avaliado. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010790-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEMELY KAWANY DOS SANTOS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010790-56.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

KEMELY KAWANY DOS SANTOS PINTO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. DEFIRO a prova pericial postulada 

pela parte autora, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, 

podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim 

Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, 
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telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007626-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GABRIEL CLAUDINO DELLA BELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007626-83.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO GABRIEL CLAUDINO DELLA BELLA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. DEFIRO a prova pericial postulada 

pelas partes, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, 

podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim 

Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, 

telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001141-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTA BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001141-67.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA MARTA BRANDAO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, e 

nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida 

das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de 

termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do 

NCPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe 

o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se 

é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...]3. Aplica-se a 

teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do ônus da prova será 

aplicada quando for afastada a incidência do artigo 333 do Código de 

Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for verificado que a parte 

que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, pois não possui as 

melhores condições para a realização de prova necessária ao deslinde do 

feito. (...) 10. Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo 

Perito em razão do não comparecimento da parte autora para a realização 

do exame, uma vez que o referido profissional estava disponível para a 

realização do trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente 

buscar o montante que entende cabível da parte sucumbente Negado 

seguimento ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a condição 

financeira das partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento 

integral dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o 

perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, que deverá ser 

apresentada pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do 

requerente para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data 

e hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito 

nomeado para ser avaliado. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004362-58.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEONARDO SCHEFFER REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte autora, e 

nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida 

das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de 

termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do 

NCPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe 

o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se 

é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...]3. Aplica-se a 

teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do ônus da prova será 

aplicada quando for afastada a incidência do artigo 333 do Código de 

Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for verificado que a parte 

que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, pois não possui as 

melhores condições para a realização de prova necessária ao deslinde do 

feito. (...) 10. Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo 

Perito em razão do não comparecimento da parte autora para a realização 

do exame, uma vez que o referido profissional estava disponível para a 

realização do trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente 

buscar o montante que entende cabível da parte sucumbente Negado 

seguimento ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a condição 

financeira das partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento 

integral dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o 

perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, que deverá ser 

apresentada pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do 

requerente para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data 

e hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito 

nomeado para ser avaliado. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004477-79.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLEILSON ALVES MORAIS REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte autora, e 

nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida 

das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de 

termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do 

NCPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe 

o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se 

é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...]3. Aplica-se a 

teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do ônus da prova será 

aplicada quando for afastada a incidência do artigo 333 do Código de 

Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for verificado que a parte 

que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, pois não possui as 

melhores condições para a realização de prova necessária ao deslinde do 

feito. (...) 10. Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo 

Perito em razão do não comparecimento da parte autora para a realização 

do exame, uma vez que o referido profissional estava disponível para a 

realização do trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente 

buscar o montante que entende cabível da parte sucumbente Negado 

seguimento ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a condição 

financeira das partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento 

integral dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o 

perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, que deverá ser 

apresentada pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do 

requerente para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data 

e hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito 

nomeado para ser avaliado. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000249-61.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOEL MENEZES DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte autora, 

e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida 

das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de 

termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do 

NCPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe 

o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se 

é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...]3. Aplica-se a 

teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do ônus da prova será 

aplicada quando for afastada a incidência do artigo 333 do Código de 

Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for verificado que a parte 

que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, pois não possui as 

melhores condições para a realização de prova necessária ao deslinde do 

feito. (...) 10. Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo 

Perito em razão do não comparecimento da parte autora para a realização 

do exame, uma vez que o referido profissional estava disponível para a 

realização do trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente 

buscar o montante que entende cabível da parte sucumbente Negado 

seguimento ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a condição 

financeira das partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento 

integral dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o 

perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, que deverá ser 

apresentada pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do 

requerente para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data 

e hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito 

nomeado para ser avaliado. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010553-22.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SEBASTIAO TOLENTINO DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. DEFIRO a prova pericial postulada 

pela parte autora, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, 

podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim 

Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, 

telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010829-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIEL SANTOS DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010829-53.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

TANIEL SANTOS DE SOUSA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, e 

nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida 

das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de 

termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do 

NCPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe 

o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se 

é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...]3. Aplica-se a 

teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do ônus da prova será 

aplicada quando for afastada a incidência do artigo 333 do Código de 

Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for verificado que a parte 

que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, pois não possui as 

melhores condições para a realização de prova necessária ao deslinde do 

feito. (...) 10. Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo 

Perito em razão do não comparecimento da parte autora para a realização 

do exame, uma vez que o referido profissional estava disponível para a 

realização do trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente 

buscar o montante que entende cabível da parte sucumbente Negado 

seguimento ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a condição 

financeira das partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento 

integral dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o 

perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, que deverá ser 

apresentada pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 
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apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do 

requerente para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data 

e hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito 

nomeado para ser avaliado. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005005-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA TORRES MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005005-16.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MONICA TORRES MARQUES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, 

e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida 

das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de 

termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do 

NCPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe 

o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se 

é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...]3. Aplica-se a 

teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do ônus da prova será 

aplicada quando for afastada a incidência do artigo 333 do Código de 

Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for verificado que a parte 

que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, pois não possui as 

melhores condições para a realização de prova necessária ao deslinde do 

feito. (...) 10. Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo 

Perito em razão do não comparecimento da parte autora para a realização 

do exame, uma vez que o referido profissional estava disponível para a 

realização do trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente 

buscar o montante que entende cabível da parte sucumbente Negado 

seguimento ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a condição 

financeira das partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento 

integral dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o 

perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, que deverá ser 

apresentada pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do 

requerente para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data 

e hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito 

nomeado para ser avaliado. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013576-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CARLOS PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013576-73.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

AIRTON CARLOS PEREIRA DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. DEFIRO a prova pericial postulada 

pelas partes, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, 

podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim 

Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, 

telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 
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partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013186-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013186-06.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, e nomeio como 

perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser encontrado no 

consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 

843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 

o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso 

(Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. É válido registrar que o Magistrado pode determinar a inversão 

probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de 

provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005794-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005794-15.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANTONIO MARCIO TEIXEIRA REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Visto. 

DEFIRO a prova pericial postulada pela parte autora, e nomeio como perito 

o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser encontrado no consultório 

localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 

4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual 

cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 

466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. É válido registrar que o Magistrado pode determinar a inversão 

probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de 

provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 
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do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021621-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021621-66.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JANIO ROSA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. 

DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, e nomeio como perito o Dr. 

FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser encontrado no consultório 

localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 

4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual 

cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 

466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. É válido registrar que o Magistrado pode determinar a inversão 

probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de 

provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0005808-51.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR DE CUIABA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICAEL GALHANO FEIJÓ OAB - MT5935-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ZUCKER OAB - MT307126-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0005808-51.1998.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME EXECUTADO: 

ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR DE CUIABA S/A Visto. Em 

conformidade com o acórdão de ID 25941885, expeça-se alvará do valor 

penhorado em favor do exequente no valor de R$411.777,06 

(R$400.000,00 devidamente atualizado, conforme cálculo 1, anexo), 

devendo o remanescente ser expedido em favor do executado. No mais, 

analisando o cálculo apresentado pelo exequente, seguindo os 

parâmetros legais e do acórdão (ID 25941884 – Pág. 5 e ID 25941885), o 

valor da dívida atualizado até a data da penhora de ID 25941374 

(03/05/2019), era de R$ 1.571.570,88 (cálculo 2, anexo), e descontando a 

quantia de R$ 400.000,00, restaria a ser pago pela executada o valor de 

R$ 1.171.570,88, que atualizado até a data de hoje é de R$ 1.300.013,86 

(cálculo 3, anexo). Assim, considerando que para quitação da dívida 

remanescente deverá ser descontado o valor de R$50.000,00 sob o 

faturamento mensal da executada junto ao Plano de Saúde Unimed, 

conforme determinado em acórdão, intime-se a Unimed para cumprir o 

encargo acima explanado, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0024322-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA 

FAZENDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PEDRO CLOVIS SANTARO ARAKE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO TARGA DE MORAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 147 de 852



 

PJE 0024322-22.2016 Vistos. Recebo o pedido de habilitação dos 

herdeiros, especificados através do id. 25772154, Diego Henrique Direne 

de Moraes, Rodrigo Direne de Moraes, Flavia Direne de Moraes e Vanda 

Direne Targa, nos termos dos arts. 689 e 690, ambos do CPC. Defiro o 

pedido de pesquisa junto ao Sistema INFOJUD (id. 25772154), proceda-se 

a consulta junto ao sistema acerca do endereço dos herdeiros de Mauro 

Targa de Moraes, acima especificado cuja informações seguem anexam a 

esta decisão. Após, cite-os para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem acerca do pedido de habilitação, conforme artigo 690 do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034602-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISOLINA SOLANGE DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17517-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO MATHEUS MARQUES OAB - MT16520-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Vê-se que o processo não está apto para julgamento. Assim, 

obedecendo a sistemática do artigo 357 do Novo Código de Processo Civil, 

passo a sanear o presente feito. Quanto ao pedido do réu de revogação 

da gratuidade da justiça concedida à parte autora, dispõe o § 3º do art. 99 

do CPC que: Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural. Assim, incumbe à parte impugnante 

demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da 

gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do 

processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família. 

Ocorre que o requerido não promoveu qualquer prova nesse sentido, até 

porque a autora apresentou documentos demonstrando que está com 

despesa elevada, e o fato dela ter constituído advogado particular, não a 

impede a concessão da benesse, segundo dispõe o art. 99, §4º, do CPC, 

por isso, deve ser mantida a benesse. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, 

MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA 

GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A 

HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO – PARCERIA 

AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, 

QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 

373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não 

derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, 

as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a 

benesse legal deferida à embargante”. [...]. (TJMT, N.U 

0001564-47.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). Negritei. 

Com essas considerações, mantenho a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita a parte autora. E quanto ao pedido de inversão do ônus 

da prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste 

caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, consoante artigos 4º, 

inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Não havendo irregularidades e 

estando o processo em ordem, dou o feito por saneado. Indefiro o pedido 

de produção de prova oral, requerido pela ré, vez que em nada irá 

acrescentar para o deslinde do feito. Defiro o pedido da autora de prova 

documental, assim, intime-se a requerida para apresentar os 

comprovantes/extratos de pagamentos efetuados pela autora, bem como 

para se manifestar sobre os documentos anexados por ela (Id. 

24823560), no prazo de quinze dias. Apresentados os documentos pela 

ré, intime-se a autora para se manifestar, em cinco dias. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012603-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

TAIS GONCALVES MELADO OAB - MT8524-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012603-21.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RONALDO JOSE GUIMARAES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e 

da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. 

No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

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

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027870-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027870-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBERTO DA SILVA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA promovida por 

ROBERTO DA SILVA CRUZ em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, onde o autor aduz que foi vítima de acidente de 

trânsito o qual ocasionou invalidez permanente, por este motivo buscou a 

requerida a fim de protocolizar o requerimento administrativo, com o 

objetivo de receber a indenização que lhe é devida, contudo se deparou 
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com a negativa da seguradora em realizar o protocolo administrativo. A 

análise da tutela de urgência fora prorrogada para após a apresentação 

da contestação pela requerida, conforme ID 15497712. Foi juntado o termo 

de sessão de conciliação, apresentada contestação pela ré, impugnação 

à contestação pela autora, bem como manifestação das partes quanto às 

provas que pretendem produzir. É o relatório. Decido. Compulsando os 

autos, verifica-se que o autor propôs este feito por dependência ao 

processo nº 1022283-64.2018.8.11.0041, o qual tramita perante esta vara. 

Ocorre que no feito principal fora proferida decisão recebendo a petição 

inicial, conforme ID 27915797 do processo acima mencionado. Dessa 

maneira, tem-se que perdeu o objeto da presente obrigação de fazer, vez 

que foi proposta visando tão somente o recebimento do pedido 

administrativo para posterior ingresso com a demanda de cobrança 

securitária, ou seja, tipicamente preparatória. Ante o exposto, verificada a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, com fulcro no artigo 485, IV do CPC, JULGO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em 10% do valor da causa, na forma prevista no artigo 85, 

§2.°do CPC, sendo que ficará isento das custas processuais por ser 

beneficiário da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a 

exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do 

artigo 98, § 3° do CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o 

processo, com as baixas e formalidades legais. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016006-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016006-95.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ MARIO DA SILVA FILHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LUIZ MARIO DA SILVA FILHO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 20/01/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, ausência do boletim de ocorrência, bem como a 

prejudicial de mérito: prescrição. No mérito alega a falta de nexo causal 

devido a não comprovação de acidente de trânsito, imprescindibilidade de 

produção da prova pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em 

caso de condenação, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 26619891). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de 

comprovação de entrega da documentação de prévio requerimento 

administrativo, bem como pela ausência de comprovação de entrega da 

documentação, estas alegações não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência do boletim de ocorrência, 

argumentando que este é um documento essencial para o deslinde do 

feito. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único 

documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, 

devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos autos, o 

que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - NÃO APRESENTAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – 

AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - 

PRONTUÁRIOS MÉDICOS QUE CONFIRMAM O ACIDENTE E AS 

RESPECTIVAS LESÕES - CONDENAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS 

RECURSAIS FIXADOS - RECURSO NÃO PROVIDO. O Boletim de 

Ocorrência não é documento imprescindível nas ações de DPVAT quando 

existem outras provas da alegação. Se o prontuário médico dos primeiros 

atendimentos da vítima registra o acidente, o nexo de causalidade é 

evidente. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o 

Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando-se 

em contra o trabalho adicional realizado em grau recursal.” (TJMT - 

APELAÇÃO CÍVEL RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 

23/11/2018) Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. No mérito, verifica-se que a ré alega a 

prescrição, vez que o sinistro se deu em 20/01/2016 e a ação foi ajuizada 

em 16/04/2019, sendo que a contagem prescricional obedece ao artigo 

206, §3º, inciso IX, do Código Civil, o qual estabelece o prazo de 3 (três) 

anos, tendo prescrito, portanto, em 20/01/2019. Entretanto, tratando-se de 

invalidez, a contagem do prazo prescricional somente se inicia quando o 

beneficiário do seguro tem ciência inequívoca do caráter permanente da 

invalidez. Nesse sentido é a Súmula n° 573, do Colendo Superior Tribunal 
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de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA 

PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA 

INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C 

do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da 

invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 

2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a 

apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ - REsp: 1388030 MG 

2012/0231069-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 

de Julgamento: 11/06/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 01/08/2014)(negritei) No presente caso, não existem elementos que 

demonstrem que o Requerente teve a ciência inequívoca da sua 

incapacidade na data do sinistro, motivo pelo qual não há que se falar em 

prescrição. Desta forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado 

aos autos, comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

20/01/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que LUIZ MARIO 

DA SILVA FILHO apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior direito de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, 

deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0049374-25.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO TADEU ARRUDA CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT15967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGUAPE PARTICIPACOES S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0049374-25.2013 Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração com 

pedido de efeito modificativos opostos por Marcio Tadeu de Arruda 

Campos, aduzindo omissão na sentença de id. 25833613/25833614, vez 

que não houve a condenação do embargado ao pagamento em dobro dos 

valores descontados de sua conta após o ajuizamento da ação, como 

postulado no item ‘D’ da inicial, além de constar erro material quando aos 

honorários advocatícios, vez que fez constar na parte dispositiva a 

fixação dos honorários em 20%, entretanto por extenso contou dez por 

cento, requerendo o acolhimento destes embargos. A embargada 

apresenta contrarrazões ao recurso através do id. 25833627. É o 

necessário. Decido. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Verifica-se que procede a alegação de omissão da sentença 

quanto a ausência de analise do pedido de item ‘D’ da inicial, assim 

considerando que após a propositura da ação o embargado continuou 

com os descontos na folha de pagamento do embargante, como 

informando através dos ids 25833587, pág.02/25833590 é devida a 

restituição dos valores descontados na folha de pagamento do autor em 

dobro, que deverá ser apurado em liquidação de sentença. Do mesmo 

modo, verifica-se a existência do erro material apontado, considerando 

que ao fixar os honorários houve uma parte por extenso e outra numérica, 

com essas considerações, ACOLHO em parte os embargos de declaração 

de id. 25833618/25833625, para constar no dispositivo da sentença a 

seguinte determinação: “Condenar a requerida a restituir em dobro os 

valores descontados na folha de pagamento do autor, que deverá ser 

corrigido pelo INPC, a contar de cada desconto, com juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação, que será apurado em 
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liquidação de sentença. Considerando que a parte autora decaiu de parte 

mínima do pedido, condeno a parte ré ao pagamento integral das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 

2º e parágrafo único do artigo 86 do Novo Código Processo Civil.” No mais, 

intime-se o apelado para apresentar resposta ao Recurso de Apelação (id. 

25833615/25833617), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, decorrido o 

prazo remeta-se os autos ao Tribunal de Justiça para apreciação dos 

recursos. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0027633-89.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR OAB - GO24350-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETRONIO SOARES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSIANE MARIA WITCZAK SOARES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

JOE MOACIR WITCZAK (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0027633-89.2014 Vistos. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando os Embargos de Declaração (id. 25954294) 

verifica-se que o objetivo do embargante é unicamente rediscutir a 

matéria, assim, analisando a sentença (id. 25954293), não vislumbro tais 

vícios apontados, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total 

rejeição, tendo em vista que não se prestam para modificá-la. A propósito: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06 /10 /2017)  negr i te i  “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU 

CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA 

EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA 

RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei Com essas considerações, REJEITO os 

embargos de declaração de Id. 25954294, mantendo intacta a decisão de 

Id. 25954293. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009620-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO ELIAS DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009620-49.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SILVANO ELIAS DE SOUSA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento voluntário da 

sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em 

favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos 

autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais 

pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011311-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EPIFANIO BONDESPACHO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011311-98.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EPIFANIO BONDESPACHO DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032268-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO EDSON DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032268-91.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO EDSON DE OLIVEIRA FILHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e 

da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. 

No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

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

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011247-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DA CONCEICAO LEANDRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011247-88.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CICERO DA CONCEICAO LEANDRO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011351-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON FERNANDO ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011351-51.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WELITON FERNANDO ALVES DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037899-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO AVELINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037899-16.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

OTAVIO AVELINO DA SILVA EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Diante do cumprimento voluntário da sentença e da concordância com o 

valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte autora para 

levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No mais, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Custas processuais pela requerida. Após, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022749-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. R. (AUTOR(A))

VANDA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022749-24.2019.8.11.0041. AUTOR(A): F. 

D. S. R., VANDA RODRIGUES DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. FERNANDA DA SILVA RODRIGUES, menor assistida por sua 

genitora VANDA RODRIGUES DA SILVA, qualificada nos autos, ajuizou 

Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedido de Danos Morais em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 25/10/2018, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, bem como o 

pagamento a titulo de danos morais, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado preliminarmente, a falta de interesse de agir pela 

negativa de pagamento em sede administrativa, e a invalidade do boletim 

de ocorrência. No mérito, a ré alega a improcedência da demanda diante 

da inexistência de invalidez permanente da parte postulante, do pedido de 

revisão do processo administrativo, da improcedência do pedido de dano 

moral, da impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação 

foi acostada aos autos (ID 26357870). Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo médico. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de falta de interesse 

de agir, esta não prospera, nos termos do entendimento já consolidado de 

que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

à alegação de invalidez do boletim de ocorrência, argumentando que o fato 

não fora presenciado nem produzido pela autoridade policial, por isso não 

seria possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 
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há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 25/10/2018. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que FERNANDA DA SILVA 

RODRIGUES apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

direito de intensa intensidade avaliada em 75%, permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, 

deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

entretanto o requerente faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos). Com 

relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com a 

informação de que a seguradora pretendida não estava, temporariamente, 

realizando o protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não 

é suficiente à caracterização de dano moral, considerando que não se 

verifica a existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 

DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é 

regulamentado pela Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas 

sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação". 3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 

20150111163584 0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA 

FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 
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processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026411-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO ANDRIOLE SILVESTRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026411-30.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO PEDRO ANDRIOLE SILVESTRE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e 

da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. 

No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004295-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEY RODRIGUES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004295-30.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUCINEY RODRIGUES DE MORAES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JUCINEY RODRIGUES DE MORAES, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 03/12/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a falta de interesse de agir devido a 

ausência de prévio pedido administrativo, bem como ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo devido comprovante de residência apresentado estar em nome 

de terceiro. No mérito alega insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores 

da indenização, a forma de pagamento, impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, necessidade de prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

13941642). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, os 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 
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forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré alega insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 03/12/2017. 

A perícia médica judicial realizada concluiu que JUCINEY RODRIGUES DE 

MORAES apresenta invalidez permanente parcial incompleta no ombro 

esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006744-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FREIRES FELIX (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006744-58.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Cumpra-se conforme determinado anteriormente. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1094306 Nr: 8132-81.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICISSIMO BOLIVAR DA FONSECA, ROSANGELA 

FATIMA RODRIGUES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S L OPERAÇÕES IMOBILIARIAS 

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME, SIRLEI RODRIGUES 

PEREIRA, RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA, 

LURDES MACHADO DANTAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MARIA DE CARVALHO 

- OAB:3733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:18002-A, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811, RITA DE CASSIA 

BUENO DO NASCIMENTO - OAB:16872/E

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

 Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1129423 Nr: 22780-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEAO FACTORING FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DIAVAN DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PASCHOAL 

ZANCHET - OAB:19505/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB/MT 11.201-A - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo legal, informar quanto ao interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1375095 Nr: 3109-52.2019.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO LEONE ROQUE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA - OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da requerente para impugnar a contestação 

apresentada aos autos pela requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 969621 Nr: 9157-66.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIDO MARCIANO LOPES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE 

LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:MS/10.766, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MS 16.644-A, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da data para 

realização da perícia, que foi designada para o dia 03/03/2020, às 09h, no 

consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com 

endereço na Rua 24 de Outubro, nº 827, bairro Popular, Galeria 24 de 

Outubro, sala 08, CEP 78045-470 Telefone: 99972-1818, Cuiabá/MT, 

devendo o advogado do autor providenciar seu comparecimento ao local 

indicado para realização da perícia.

 Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1004668 Nr: 25396-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DE FRANÇA MONGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:10.789 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARMANDO DA GLÓRIA 

BATISTA - OAB:41.775 OAB/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da data para 

realização da perícia, que foi designada para o dia 03/03/2020, às 10h, no 

consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com 

endereço na Rua 24 de Outubro, nº 827, bairro Popular, Galeria 24 de 

Outubro, sala 08, CEP 78045-470 Telefone: 99972-1818, Cuiabá/MT, 

devendo o advogado do autor providenciar seu comparecimento ao local 

indicado para realização da perícia.

 Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1004673 Nr: 25400-85.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ROQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Jacó Carlos Silva Coelho 

- OAB/MT 15.013 - OAB:, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB/MT 

8.184-A - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da data para 

realização da perícia, que foi designada para o dia 03/03/2020, às 11h, no 

consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com 

endereço na Rua 24 de Outubro, nº 827, bairro Popular, Galeria 24 de 

Outubro, sala 08, CEP 78045-470 Telefone: 99972-1818, Cuiabá/MT, 

devendo o advogado do autor providenciar seu comparecimento ao local 

indicado para realização da perícia.

 Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 972538 Nr: 10505-22.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FARID JOSE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMATI - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO WILHELM - 

OAB:20568/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:OAB/MT 4.937

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, fls. 160/189, desta forma, procedo à intimação do apelado, 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 1060139 Nr: 51143-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDCS, DAIANA DA CONCEIÇÃO SIGARINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CONCEIÇÃO DA SILVA 

FERNANDES - OAB:8302-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, de fls. 77/84, desta forma, procedo à intimação do apelado, 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1138664 Nr: 26870-20.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO ITAÚ BMG 

CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA 

MARINHO FERREIRA - OAB:17854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Certidão

Impulsiono o feito para proceder a intimação da parte Requerente, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da petição do Requerido, 

de fls 242/243.

Patricia de Oliveira Nunes -Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044295-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ROMANO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1044295-38.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais e Exibição de Documentos ajuizada por Francisco 

Romano de Oliveira em desfavor de Banco DAYCOVAL S/A, com pedido 

de tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão dos 

descontos mensais, referentes ao contrato nº 21167695810. Consta na 

inicial que o autor possuía empréstimos junto ao Banco Rural e, 

posteriormente, efetuou a portabilidade dos empréstimos para a instituição 

financeira requerida. Aduz que foi orientado em realizar um novo 

empréstimo para a quitação das operações anteriores, podendo 

permanecer com a diferença dos valores depositados em sua conta. 

Informa que foi realizado um empréstimo de 96 (noventa e seis) parcelas 

no valor de R$ 2.156,85 (dois mil cento e cinquenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), totalizando a quantia de R$ 207.057,60 (duzentos e sete 

mil cinquenta e sete reais e sessenta centavos), todavia, foi depositada 

em sua conta tão somente a quantia de R$ 10.629,17 (dez mil seiscentos e 

vinte e nove reais e dezessete centavos). Relata que o término das 

parcelas estava previsto para dezembro do ano de 2018, contudo, até a 

presente data os descontos são efetuados. Acrescenta que foi 

surpreendido com novos descontos efetuados pela requerida em sua 

folha de pagamento. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a 

tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que se surpreendeu com a 

diminuição de sua renda líquida, verificando a existência de diversos 

descontos referentes a empréstimos consignados não contratado, bem 

como a continuidade de parcelas que deveriam ter sido encerradas, razão 

pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja 

determinada a suspensão dos descontos mensais, referentes ao contrato 

nº 21167695810. Em que pese os fatos narrados e os documentos 

acostados aos autos, verifica-se que os pedidos não merecem 

acolhimento. Não restou evidenciada a probabilidade do direito, tendo em 

vista os diversos empréstimos consignados contraídos em instituições 

financeiras diversas, inexistindo elementos suficientes acerca da conduta 

irregular da requerida. Do mesmo modo, ausente e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, haja vista que os descontos se 

iniciaram no ano de 2010, não sendo comprovada a data para o término da 

relação, sendo necessária a oitiva da parte contrária para a averiguação 

da plausibilidade das alegações. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela provisória. Designo audiência de conciliação para o dia 11/05/2020, 

às 10:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da 

prova e determino que a empresa ré apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na 

inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001686-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUDSON VIEIRA MASCARENHAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001686-06.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Resolução Contratual ajuizada por Comercial de 

Refrigeração PANAN Oeste Ltda. em desfavor de Hudson Vieira 

Mascarenhas, com pedido de tutela de urgência, para que seja 

determinada a busca e apreensão dos bens e a avaliação dos mesmos. 

Consta na inicial que a autora efetuou a venda para a requerida, por meio 

de contrato de compra e venda com reserva de domínio, de um bem móvel 

denominado CERV. P. CEGA VCC505S 220v PRETA – Marc REFRIMATE, 

código 49012, pelo valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais). 

Informa que a parte requerida estaria inadimplente com as suas 

obrigações, deixando de efetuar os pagamentos a ela competentes. 

Acrescenta levou a protesto as duplicatas referentes à venda, tendo o 

requerido efetuado somente o pagamento de três parcelas, restando 

outras três inadimplidas. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a 

tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que realizou a venda de 

mercadoria para a parte requerida, mediante contrato de compra e venda 

com reserva de domínio, no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos 

reais) parcelados em seis parcelas, todavia, a requerida estaria 

inadimplente com as três últimas parcelas, razão pela qual pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a busca e 

apreensão dos bens e a avaliação dos mesmos. Analisando detidamente 

os autos, verifica-se por meio do contrato de compra e venda com 

reserva de domínio, acostado no id 28051931, a probabilidade do direito, 

tendo em vista o negócio jurídico firmado entre as partes, restando 

prevista na cláusula IV a possibilidade de retomada do bem em caso de 

inadimplemento. Vejamos: IV – A falta de pagamento de qualquer 

prestação ou infração de qualquer cláusula deste contrato faculta a 

VENDEDORA a imediata rescisão de pleno direito, ficando o(a) 

COMPRADOR(A) em mora, para efeito de cobrança amigável ou execução 

judicial do saldo devedor apurado ou, na hipótese de devolução da(s) 

mercadoria(s) pelo(a) COMPRADOR(A), dos danos causados pela 

utilização da(s) mesma(s); Do mesmo modo, observa-se presente o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista os 

valores inadimplidos, conforme protestos acostados no id 28051934 e 

28051936, bem como a utilização e depreciação do bem. Nesse sentido, a 

jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA COM 

CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – INADIMPLEMENTO - TUTELA 

ANTECIPADA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS 

JUSTIFICADORES DA ANTECIPAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA- 

RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Celebrado 

entre as partes contrato de compra e venda com cláusula de reserva e 

domínio e não pago o preço pelo adquirente, a reintegração de posse é 

medida adequada e necessária à satisfação do direito do alienante. (N.U 

1007835-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) Diante do 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino a busca 

e apreensão da mercadoria descrita nos autos, bem como a realização, 

por meio de oficial de justiça, de avaliação do bem, sob pena de aplicação 

das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 

297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o 

dia 11/05/2020, às 12:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001756-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN CESAR MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001756-23.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Allan Cesar Marques da Silva em desfavor de 

Motorola Industrial Ltda., com pedido de tutela de urgência, para que seja 

determinada a substituição do produto por outro da mesma espécie, em 

perfeitas condições de uso ou a restituição imediata dos valores pagos. 

Consta na inicial que o autor, na data de 25 de fevereiro de 2019, adquiriu 

nas Casas Pernambucanas, um smartphone Motorola One 64gb Preto, pelo 

valor de R$ 1.499,00 (um mil quatrocentos e noventa e nove reais). Aduz 

que com menos de 05 (cinco) meses de uso, o aparelho passou a 

apresentar defeitos que impossibilitaram o seu uso, tendo o autor 

encaminhado o bem para a assistência técnica na data de 28 de junho de 
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2019 e, na data de 01 de julho de 2019, foi informado de que os reparos 

estavam finalizados. Relata que o produto voltou a apresentar problemas. 

Acrescenta que a conduta da requerida é indevida, uma vez que já 

encaminhou o aparelho para reparo e o mesmo continua apresentando 

defeitos. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a 

mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa o autor que adquiriu um aparelho 

telefônico da requerida, todavia, o mesmo passou a apresentar diversos 

defeitos, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, 

para que seja determinada a substituição do produto por outro da mesma 

espécie, em perfeitas condições de uso ou a restituição imediata dos 

valores pagos. O Código de Defesa do Consumidor concedeu ao 

fabricante e ao fornecedor de bens o direito de proceder ao saneamento 

de vícios capazes de afetar a qualidade do produto, no prazo de 30 dias, 

desse modo, cabe a eles a solução no prazo estabelecido. Senão 

vejamos: Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou 

não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da 

disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, 

rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações 

decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição 

das partes viciadas. § 1° - Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 

trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - 

a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - 

o abatimento proporcional do preço. Importante salientar que, embora o § 

3º, do art. 18, do Código de Defesa do Consumidor prevê hipóteses para o 

uso imediato das alternativas acima elencadas, entendo que o presente 

caso não faz uso de nenhuma das prerrogativas. É inconteste que o 

consumidor não pode ficar por tempo indeterminado à mercê do fabricante 

e do fornecedor do produto que apresentou vícios/problemas, todavia há 

que se respeitar o prazo estabelecido em lei para que seja oportunizado 

ao requerido o reparo. Em que pese os documentos acostados autos, não 

resta comprovado, nesse momento processual, a probabilidade do direito 

para a substituição do produto ou a restituição da quantia paga, tendo em 

vista a ausência de demonstração de responsabilidade da requerida ou 

continuidade dos defeitos relatados, sendo necessária a observância do 

prazo para a reparação do vício apontado antes da adoção de quaisquer 

das medidas acima mencionadas. Dessa forma, em que pese os 

documentos acostados aos autos, estes não se mostram suficientes à 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela almejada, sendo 

necessária a dilação probatória para o aferimento da verossimilhança das 

alegações, razão pela qual INDEFIRO a tutela antecipada. Designo 

audiência de conciliação para o dia 11/05/2020, às 12:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002059-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002059-37.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Norma Aparecida da Silva em desfavor de 

Telefônica Brasil S/A, com pedido de tutela de urgência para que seja 

determinada a exclusão do nome da autora no cadastro de proteção ao 

crédito, referente ao débito no valor de R$ 407,35 (quatrocentos e sete 

reais e trinta e cinco centavos). Aduz a parte autora que foi constatada 

uma restrição creditícia lançada em seu nome/CPF, todavia informa 

desconhece a origem da dívida, sendo ilícita a sua inclusão no cadastro de 

inadimplentes. Informa que não realizou qualquer tipo de relação jurídica 

que originou a restrição de seu crédito, de modo que o ato é indevido. 

Requer o julgamento procedente a fim de que o requerido seja condenado 

ao pagamento de indenização por danos morais. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a 

tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 
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Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que foi surpreendida com a 

negativação de seu nome pela parte requerida, em razão de negócio 

jurídico não realizado, de modo que a restrição é indevida. Em juízo de 

cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito do autor, tendo em vista a negativação do nome do 

autor (id 28140126), bem como a alegação de não contratação dos 

serviços. Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo 

de dano consiste no fato de a permanência da negativação implicar em 

restrição do crédito do autor. Não restando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a 

antecipação da tutela de urgência e determino a expedição de ofício para 

que o banco de dados do SERASA e congêneres, no prazo de 05 (cinco) 

dias, exclua o nome da autora de seu banco de dados, com relação ao 

débito no valor de R$ 407,35 (quatrocentos e sete reais e trinta e cinco 

centavos), sob pena de aplicação das medidas necessárias para a 

efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de conciliação para o dia 11/05/2020, às 08:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos 

autos a cópia legível de seus documentos pessoais. Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020473-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020473-25.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço para a localização dos veículos restritos via sistema RENAJUD. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002370-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GOMES DOS REIS OAB - RS94929 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T.P. MARTINS DIAS DA COSTA REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002370-28.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por FRIGELAR Comércio e 

Indústria Ltda. em desfavor de Center Frio Refrigeração Comércio 

Atacadista de Peças e Equipamentos EIRELI. Diante da análise dos 

documentos anexados ao processo, verifica-se que não houve a 

comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, 

intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1002389-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (AUTOR(A))

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING (AUTOR(A))

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA VIEIRA PEIXOTO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002389-34.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo por Inadimplência ajuizada por Royal Brasil 

Administração Empreendimentos e Participações Ltda. e Outros em 

desfavor de Fernanda Vieira Peixoto da Silva. Diante da análise dos 

documentos anexados ao processo, verifica-se que não houve a 

comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, 

intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002517-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440-O (ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PRES BITERIO DE CUIABA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002517-54.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão por Desequilíbrio Econômico-Atuarial 

ajuizada por UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico em 

desfavor de Presbitério de Cuiabá. Diante da análise dos documentos 

anexados ao processo, verifica-se que não houve a comprovação do 

recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte 

autora para recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias 

devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046366-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO GIOVANNY DUGATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT0015441A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1046366-13.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por Marciano 

Giovanny Dugato em desfavor de Firma Chalé Empreendimentos 

Imobiliários Ltda., com pedido de tutela de urgência, para que seja a 

averbação da existência da presente ação na matrícula do imóvel. Consta 

na inicial que o autor adquiriu, junto aos herdeiros de José Silva Bispo, um 

imóvel situado na Rua Maria Leopoldina, nº 11, Morada dos Nobres, no 

Município de Cuiabá/MT, por meio de instrumento particular de contrato 

preliminar de cessão de direitos hereditários e de ação, pelo valor de R$ 

380.000,00 (trezentos e oito mil reais). Aduz que após a quitação integral 

do valor, compareceu no estabelecimento da requerida para o registro da 

escritura pública em nome do autor, todavia, todas as tentativas restaram 

infrutíferas. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que adquiriu um imóvel por meio de 

direitos hereditários e, após a quitação integral do valor, ao procurar a 

requerida para a realização da transferência da escritura pública, as 

tentativas restaram infrutíferas, motivo pelo qual pugna pela concessão da 

tutela de urgência, para que seja a averbação da existência da presente 

ação na matrícula do imóvel. Analisando detidamente os autos, verifica-se 

presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, no tocante ao pedido de averbação da 

presente demanda na matrícula do imóvel, tendo em vista o negócio 

jurídico firmado pelo autor para a aquisição do bem (ID nº 24981918) o 

termo de quitação das obrigações (id 24981920), a notificação 

extrajudicial encaminhada para a requerida (id 24981822) e a matrícula do 

bem, que demonstra estar registrada em nome da requerida (id 24981933). 

Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência vindicada e determino a 

averbação da existência do presente feito na matrícula do imóvel, objeto 

de discussão nos autos, sob pena de aplicação das medidas necessárias 

para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo 

Civil. Expeça-se o necessário. Designo audiência de conciliação para o dia 

11/05/2020, às 08:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1046239-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO COSTA BRAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AREIA LEAO MONTEIRO GARCIA (REQUERIDO)

TATIANA DE BARROS AREIA LEAO MONTEIRO GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1046239-75.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Condomínio Edifício Costa 

Brava em desfavor de Tatiana de Barros Areia Leão Monteiro Garcia e 

João Paulo de Areia Leão Monteiro Garcia. Designo audiência de 

conciliação para o dia 11/05/2020, às 09:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 
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intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, 

considerando que a parte autora manifestou que não possui o interesse 

pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será realizada 

caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, 

contados da data de audiência, informando o seu desinteresse. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002114-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FIGUEIREDO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002114-85.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por FRANCISCO FIGUEIREDO DIAS, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 25/06/2020, às 10:00 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002095-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DANIEL FELICIANO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002095-79.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por CARLOS DANIEL FELICIANO SANTANA, em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 25/06/2020, às 10:15 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor para juntar aos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu B.O (Boletim de Ocorrência). 

A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011390-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DOS SANTOS TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE PROC. 1011390-48.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID- 21190638, defiro o pedido e redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 25/06/2020, às 09:15 horas. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048798-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE TAISE CAMPANELLI OHARA (AUTOR(A))

WYLTON MASSAO OHARA (AUTOR(A))

L. C. O. (AUTOR(A))

G. C. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO OAB - MT13145/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1048798-05.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada 

por Wylton Massao Ohara, Liliane Taise Campanelli Ohara, Gustavo 
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Campanelli Ohara e Lucas Campanelli Ohara em desfavor de LATAM 

AIRLINES Brasil S/A. Designo audiência de conciliação para o dia 

11/05/2020, às 09:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino 

que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários 

e úteis em relação aos fatos narrados na inicial. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044777-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA MACHADO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1044777-83.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada 

por Daniel Pereira Machado Júnior em desfavor de LATAM AIRLINES 

Brasil. Designo audiência de conciliação para o dia 11/05/2020, às 11:30 

horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. 

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da 

prova e determino que a empresa ré apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na 

inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002081-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002081-95.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Indenização ajuizada por Mitsui Sumitomo 

Seguros S/A em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Designo audiência de conciliação para o dia 11/05/2020, às 

10:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051461-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA ROCHA (AUTOR(A))

ANDREA DA SILVA SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR OAB - MT10369-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1051461-24.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução das Quantias 

Pagas ajuizada por José Aparecido da Rocha e Andrea da Silva Santiago 

em desfavor de Orleans Empreendimentos Ltda. e CIPASA Várzea Grande 

VAR1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda., com pedido de tutela de urgência, 

para que seja declarada a rescisão contratual, para que as requeridas se 

abstenham de efetuar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial referente 

ao contrato, bem como não incluam o nome dos autores no cadastro de 

proteção ao crédito. Consta na inicial que os autores adquiriram um imóvel 
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junto à parte requerida, mediante instrumento particular de promessa de 

venda e compra, na data de 06 de julho de 2017, pelo valor de R$ 

90.000,00 (noventa mil reais). Aduz que efetuaram o pagamento da 

importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de entrada, 

sendo o restante mediante o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas 

mensais no valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais). Informa 

que o prazo para a entrega do imóvel estaria previsto para setembro/2018, 

todavia, até o presente momento o imóvel não foi entregue. Relata que não 

possui interesse na continuidade do contrato, pugnando pela rescisão 

contratual e restituição dos valores pagos. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma 

poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que realizou um 

negócio jurídico junto à requerida e diante do descumprimento contratual 

pela não entrega do imóvel, requereu a rescisão contratual e devolução 

dos valores pagos, todavia, obteve a informação de que o atraso ocorreu 

por culpa dos órgãos públicos, motivo pelo qual pugna pela concessão da 

tutela de urgência, para que seja declarada a rescisão contratual, para 

que as requeridas se abstenham de efetuar qualquer cobrança judicial ou 

extrajudicial referente ao contrato, bem como não incluam o nome dos 

autores no cadastro de proteção ao crédito. Primeiro, em que pese à parte 

autora pleitear a imediata rescisão contratual, verifica-se, nesse momento 

processual, a impossibilidade de acolhimento do pedido, tendo em vista a 

ausência de juntada do negócio jurídico, bem como a medida implicaria em 

irreversibilidade do provimento, sendo assim, se torna justa a dilação 

probatória, a fim de garantir o direito de ambas as partes. No mais, 

analisando detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, no 

tocante aos demais pedidos, tendo em vista os valores pagos pela autora 

e as parcelas vincendas, conforme id 25894057, bem como que a 

continuidade das cobranças referentes à imóvel não entregue causaria 

prejuízos financeiros aos autores. Diante do exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada e determino que a parte 

requerida se abstenha de realizar cobranças judiciais e extrajudiciais 

referentes ao contrato em discussão, bem como se abstenha de incluir o 

nome dos autores no cadastro de proteção ao crédito, sob pena de 

aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme 

art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

conciliação para o dia 11/05/2020, às 11:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino 

que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários 

e úteis em relação aos fatos narrados na inicial. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos a cópia de seus 

documentos pessoais e do comprovante de endereço. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044493-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO MANSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO LOURENCO BARBOSA (REQUERIDO)

ROSILENE DE SOUZA PACHECO (REQUERIDO)

VANDERSON MAIA DA SILVA (REQUERIDO)

MICHELLI OLIVEIRA ALMEIDA LOURENCO BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1044493-75.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Demolitória de Obra em Condomínio ajuizada por 

Condomínio Rio Manso em desfavor de Rosilene de Souza Pacheco, 

Claudio Lourenço Barbosa, Michelli Oliveira Almeida Lourenço Barbosa e 

Vanderson Maia da Silva, com pedido de tutela de urgência, para que os 

requeridos efetuem a demolição das construções edificadas 

irregularmente, no prazo de 30 (trinta) dias. Consta na inicial que os 

requeridos são proprietários das unidades autônomas nº 146, 149 e 193, 

situadas no Condomínio Rio Manso. Aduz que os requeridos realizaram 

edificação entre o limite de sua unidade autônoma e o muro limítrofe do 

condomínio, em espaço destinado à drenagem da água e passagem dos 

seguranças. Relata que, conforme laudo acostado nos autos, a 

construção da parte requerida causa danos ambientais, contrariando o 

art. 12, do Plano Diretor do Município de Cuiabá. Informa que, na data de 25 

de setembro de 2018, notificou extrajudicialmente os requeridos acerca 

das irregularidades das edificações, pugnando pelo desfazimento das 

obras, contudo, os mesmos permaneceram inertes. Na data de 27 de 

março de 2019 foi realizada nova tentativa para a solução do impasse, 

todavia, os requeridos se opuseram a qualquer composição amigável. 

Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de 

urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 
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da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que os requeridos efetuaram construções irregulares, 

mantendo-se inertes quando solicitado o desfazimento das obras, motivo 

pelo qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que os 

requeridos efetuem a demolição das construções edificadas 

irregularmente, no prazo de 30 (trinta) dias. Em que pese não constar nos 

autos o regimento interno do condomínio e as normas e proibições de 

edificações, verifica-se a juntada de laudo técnico, conforme id 

24603944/24603949, que informa os prejuízos sofridos pela parte autora 

na construção irregular das edificações, contudo, o pedido de demolição 

das edificações irregulares, conforme solicitado enseja em providência de 

difícil reversão. Desse modo, nos termos do art. 300, § 3º, do Código de 

Processo Civil, não há como ser concedida a tutela vindicada, quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Designo 

audiência de conciliação para o dia 11/05/2020, às 11:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007247-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

METODO POTENCIAL ENGENHARIA S.A. (REQUERENTE)

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR DE GOIS SARETTI OAB - SP350923 (ADVOGADO(A))

MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO OAB - SP156347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PP TATUZINHO CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE ROSELI DE MATOS OAB - SP328813 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VITOR SANTIAGO PETRONI (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE AUDIÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE CARTA 

PRECATÓRIA NÚMERO DO PROCESSO: 1007247-45.2019.8.11.0041 

E S P É C I E :  C A R T A  P R E C A T Ó R I A - > C A R T A S - > O U T R O S 

PROCEDIMENTOS->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE AUTORA: 

PP TATUZINHO CONSTRUÇÕES LTDA PARTE RÉ: METODO ENGENHARIA 

E CONSTRUCAO LTDA. E BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO 

SPE S.A DATA E HORÁRIO: 21 de janeiro de 2020, 14:10 HORAS. 

PRESENTES JUIZ(A) : DR.(A) OLINDA DE QUADROS ALTOMARE 

CASTRILLON AUTOR(A, ES): ADVOGADO (A,S): RÉU(É,S): METODO 

ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA E BC CUIABA I EMPREENDIMENTO 

IMOBLIARIO SPE S.A ADVOGADO(A,S): ORDALINA TEIXEIRA 

GONLÇAVES DA CUNHA OCORRÊNCIAS Aberta a audiência com as 

formalidades legais, antes de iniciar a colheita do depoimento das 

testemunhas, a MMª. Juíza informou que iria proceder a gravação do(s) 

depoimento(s) de acordo com o que preconiza a Lei n.º 11.419, de 19 de 

dezembro de 2006, que admite o uso de meio eletrônico na tramitação de 

processos judiciais, entendido como tal “qualquer forma de 

armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais” (art. 1.º e § 

2.º, I), aplicando, ainda, no que couber, os artigos 154, § 2.º e 170, ambos 

do CPC, e art. 405, parágrafo 1º do CPP, ressaltando que se qualquer 

causa impeditiva da gravação ocorrer no curso da audiência, os 

depoimentos serão colhidos pelo sistema de digitação. Nenhuma das 

partes manifestou contrariedade nos termos do § 3º do artigo 523 do CPC. 

Registra-se que as gravações permanecerão em arquivo digital em 

computador (servidor e no HD local) deste juízo para segurança dos 

dados. Aberta a audiência com as formalidades legais, a testemunha 

arrolada foi interrogada em termo apartado. DELIBERAÇÕES Pela MMª 

Juíza foi proferida a seguinte decisão: Vistos, etc. Cumprida a finalidade 

da carta precatória, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante com 

nossas homenagens, para prosseguimento do feito. Saem os presentes 

intimados. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Nada mais havendo a 

consignar, foi lavrado por mim, (Gislene Catarina Dias Pereira de Oliveira – 

Assessora de Gabinete I), o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON JUÍZA DE 

DIREITO ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA CUNHA ADVOGADO (A) 

OAB/MT 17508 METODO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. E BC 

CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A HEITOR RIBEIRO 

TEIXEIRA PREPOSTO DO REQUERIDA BC CUIABA I EMPREENDIMENTO 

IMOBLIARIO SPE S.A

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005582-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS JORGE DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

DANIELLY NASCIMENTO CAMARGO OAB - MT24689/O-O 

(ADVOGADO(A))

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte requerida, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID 

25170202. Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003929-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000197-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIAS JOSE DE ASSUNCAO (EXECUTADO)

LUIZA MARIA DA COSTA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca do petitório da parte executada de ID 

24345440. Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001998-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CECATO VERA TREINAMENTOS LTDA - ME (REU)

LEONARDO CECATO VERA (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de janeiro 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024182-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DOMINGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Ante ao transcurso do prazo de suspensão do feito, procedo 

à intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se informando se houve o adimplemento da avença ou, se for 

o caso, dar o devido prosseguimento ao feito, requerendo o que for de 

direito visando à satisfação do seu crédito, sob as penas da lei. 

Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017877-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.R. SAMPAIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de janeiro 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1000451-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM APARECIDA RIBEIRO DE ANDRADE (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de janeiro 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004582-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

ALINNE RODRIGUES FERREIRA OAB - GO24979 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARTELLI BORGES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de janeiro 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049851-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca do acordo de ID. 27787611. Cuiabá-MT, 

23 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário 

Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018481-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca do pleito da Lumem, id. 21592243 e 

seguintes, de 11.07.2019, bem como, diga quanto a homologação do plano 

de recuperação judicial constante no documento de id. 28311393, de 

23.01.2020. Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011172-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDA FATIMA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de janeiro 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016522-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MOREIRA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de janeiro 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030278-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS MIRANDA (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO MIRANDA (EXECUTADO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da homologação do plano de 

recuperação judicial constante no documento de id. 28317953, de 

23.01.2020. Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033993-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESIVAL JOSE RODRIGUES FERNANDES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de janeiro 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009408-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO MIRANDA (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS MIRANDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca da homologação do plano de 

recuperação judicial constante no documento de id. 28320070, de 

23.01.2020. Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001614-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036702-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO TEIXEIRA SANDOVAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299-O (ADVOGADO(A))

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Ante a inclusão do advogado do polo passivo, Dr. George Luiz 

Von Holleben, procedo à intimação da parte requerida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da petição de Id. 20356854 e 

seguintes. Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015538-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAVALLI E SANTOS LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de janeiro 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001225-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ART FRIOS COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de janeiro 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000425-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONEY SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016463-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON JOSE RODRIGUES BRAGA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 
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vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de janeiro 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016022-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO PEDRO BARBOSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de janeiro 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007052-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURIELLY MARCELINA ALVES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de janeiro 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1024421-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN JUNIO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024421-67.2019.8.11.0041. AUTOR(A): EDVAN JUNIO 

FERNANDES REU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos etc. Considerando a 

juntada de novo documento pela instituição financeira, com a petição Id. 

24081985 e seguintes, intimo o autor para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 dias. Após, conclusos para decisão. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

21 de janeiro de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029725-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGEN MENDES PORTELA (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 
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extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de janeiro 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 756167 Nr: 8250-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAR E RESTAURANTE BIG CHOPP LTDA, 

MARIA APARECIDA TORRES LEGHI, MARA CRISTINA TORRES LEGHI, 

JOSÉ GASQUE LEGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante a juntada da Ata de Assembleia de fls. 152v/ss, proceda-se a 

alteração do polo ativo da ação, passando a constar Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão do Suedoeste da Amazônia – Sicoob Credisul, 

CNPJ: 03.632.872/0001-60.

No mais, segue alvará em favor da instituição financeira, conforme dados 

bancários indicados às fls. 143.

Sicoob Credisul – 756;

Agência nº 0001;

Conta nº 332500001-0;

Titularidade de Sicoob Credisul,

CNPJ nº 03.632.872/0001-60.

Ato contínuo considerando que foram efetuadas todas as pesquisas de 

bens disponíveis ao juízo, as quais restaram infrutíferas, SUSPENDO o 

presente feito, nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC (nos termos do § 

1º do referido artigo).

Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DA EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS 

EXECUTADOS.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1042796 Nr: 42887-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ESLABAO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Claudionei de 

França - OAB:22664_MT

 Vistos etc.

Ante o retorno destes autos do Egrégio Tribunal de Justiça que reformou 

em parte a sentença de fls.110/111v, acórdão que junto, nesta 

oportunidade, no qual declarou a permanência da obrigação do réu em 

adimplir as parcelas remanescentes (n.29 à 40), ou seja, as parcelas 

vencidas com encargos, no prazo de 05 dias, para que sejam afastados 

os efeitos da mora, portanto, intimo as partes para manifestarem em 15 

dias.

Em nada requerendo, arquivem-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1081248 Nr: 2151-71.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAJÁS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO EULLER BARROS 

ROCHA - OAB:12140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA NOGUEIRA - 

OAB:42441 A, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - 

OAB:7.381/MT, MARCELO SALVI - OAB:40.989/SC, NELSON FEITOSA 

JUNIOR - OAB:8.656/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA, OAB/MT 18099, para, no prazo de 3 

(três) dias, proceder a devolução dos autos código 1081248, numeração 

única 2151-71.2016.811.0041, sob pena de aplicação do disposto no 

parágrafo segundo do artigo acima mencionado, DEVENDO, AINDA, NO 

MESMO PRAZO, ESCLARECER OS MOTIVOS POR RETER O CADERNO 

PROCESSUAL EM SUA POSSE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 271410 Nr: 2987-59.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:206.339/SP, SANDRO LUIS CLEMENTE - OAB:7024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Ante o retorno destes autos do Egrégio Tribunal de Justiça que confirmou 

a sentença de fls.144/148v, V.Acórdão de fls.179/184, intimo as partes 

para manifestarem em 15 dias, dando-se vistas à Douta Defensoria 

Pública.

Outrossim, não conheço do pedido de fls.187, quando ao devido 

prosseguimento do feito, tendo em vista a ausência de pedido, quanto ao 

que pretende, para deferimento ou indeferimento.

Em nada requerendo, arquivem-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 330845 Nr: 2391-41.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAISSON PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18.678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA RAMOS COELHO 

MAYER - OAB:16745, FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - OAB:OAB/DF 31.718

 Vistos etc...

Observando-se o contido na sentença de fls. 210/218, segue alvará em 

favor da instituição financeira, conforme dados bancários informados às 

fls. 222.

Banco 394;

Agência nº 12;

Conta Corrente nº 0900040-0;

Titularidade de Bradesco Financiamentos S/A

CNPJ nº 07.207.996/0001-50.

Ante a ausência de demais requerimentos e tratando-se de direito 

disponível, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Por fim, proceda o Sr. Gestor conforme orientação da CGJ e do 

departamento responsável, as medidas necessárias para o Estado 

levantar o crédito decorrente da multa que já se encontra na Conta Única.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 850904 Nr: 53921-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYNA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, 

ELENICE SOARES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20.366-D- PE, MARITZZA FABIANE LIMA 

MARTINEZ DE SOUZA - OAB:711-B-PE, WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Ante o retorno destes autos do Egrégio Tribunal de Justiça que confirmou 

a sentença de fls.120/121v, V.Acórdão que procedo a juntada, intimo as 

partes para manifestarem em 15 dias, observando que a Douta Defensoria 

Pública deve receber vistas.

Em nada requerendo, arquivem-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 66330 Nr: 1694-06.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEBRAND DA SILVA COELHO, Cristiane 

Botelho de Campos Coelho Ferreira, HELENINHA BOTELHO DE CAMPOS 

COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - OAB:8689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada 

por Banco da Amazônia S/A em face de Waldebrand da Silva Coelho, 

Cristhiane Botelho de Campos Coelho Ferreira e Heleninha Botelho de 

Campos Coelho.

Proceda-se a correção na numeração das páginas a partir das fls. 263.

Foram efetuadas as pesquisas de bens dos executados por meio dos 

sistemas BacenJud, Renajud e Anoreg, ocasião em que se bloqueou R$ 

2.646,01 da conta bancária da executada Cristhiane, a qual foi intimada 

para se manifestar sobre a indisponibilização de valor e quedou-se silente.

Mister salientar que em que pese a ausência de juntada pelo exequente 

das matrículas nº 14.847, 13.328, 13.445, 13.971 e 13.972 vinculadas ao 

CPF de Waldebrand, tais matrículas se referem a averbações de penhor, 

não se tratando de imóveis.

Na petição de fls. 263/ss o exequente pleiteia pela intimação dos 

devedores para indicar bens passíveis de penhora, no entanto, verifica-se 

que não foram esgotadas as tentativas de localização de bens por meio 

dos sistemas disponíveis ao juízo, razão pela qual indefiro o pleito.

 Assim, tendo em vista que a pesquisa correspondente ao INFOJUD – DRF 

necessita de requerimento expresso da parte interessada, INTIMO O 

EXEQUENTE para, no prazo de 15 dias requerer mediante petição a 

referida pesquisa, bem como apresentar a planilha atualizada do débito 

com abatimento do valor levantado nesta oportunidade, sob pena de 

extinção do feito.

No mais, segue alvará em favor do Banco da Amazônia, conforme dados 

bancários indicados às fls. 299.

Banco da Amazônia – 003;

Agência nº 0022;

Conta Corrente nº 999.701-5;

Favorecido: Banco da Amazônia,

CNPJ nº 04.902.979/0022-79.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do 

feito, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015103-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO JOSE MARQUES DOS REIS (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1015103-31.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: 

RICARDO JOSE MARQUES DOS REIS Vistos etc. Em que pese a citação 

editalícia levada a efeito nestes autos, observo que, conforme Id. 

11811045, na diligencia realizada no bairro Jardim Tropical constante na 

inicial foi informado que o imóvel encontrava-se fechado. Demais disso, 

tem-se que tanto no contrato Id. 7224132 como no documento Id. 7224132 

consta o endereço comercial do requerido no bairro CPA 2. De tal sorte, 

determino que se procedam as diligências necessárias visando a citação 

pessoal do réu nos seguintes locais: - Avenida Europa, 05, Quadra 09, 

Jardim Tropical, Cuiabá/MT, CEP 78065-130; - Comercial Ourinhos Ltda 

(Dallas Papelaria), Av. Brasil, 1184, CPA 2, Cuiabá-MT - CEP 78055-508. 

Intimo o Banco, via publicação desta determinação no DJe, para no prazo 

de 15 dias efetuar o depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: "Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos 

oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da 

diligência será acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica 

autorizado a emissão de uma única guia para realização de diversas 

diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde 

que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do 

valor da diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa 

finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende 

complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a 

compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas." 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1030458-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA AMORIM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1030458-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARGARIDA AMORIM DA SILVA 

REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO BMG S.A Vistos 

etc... Tratam-se os autos de Ação de Exibição de Documentos, na qual 

pretende a autora a apresentação dos contratos inerentes aos valores 

que estão sendo descontados de suas folhas de pagamento. Apresentou 

com a exordial holerite que comprova seu recebimento como inativa da 

Setecs, bem como pensionista da Funasa. Os requeridos foram citados, e 

em sede preliminar de contestação o BMG alegou ausência de relação 

jurídica, bem como ilegitimidade passiva já que os contratos objetos da 

ação pertencem ao Banco Itaú, que não faz parte do conglomerado BMG. 

Já o Banco Itaú Consignado alegou em sede preliminar inépcia da inicial, 

conexão e extinção do processo por ausência de amparo legal, acostando 

aos autos os contratos nº 206963750, 224448659, 201163356 e 

226748659. Desta forma, da análise dos holerites juntados de Ids. 

18310979 e 18310981 conclui-se que não foram exibidos apenas os 

contratos denominados “Banco BMG - cartão de crédito”, com parcelas 

mensais de R$ 22,08 e R$ 179,80, bem como o contrato denominado 

“Banco BMG – Consignação 1” com parcela mensal de R$ 78,61, o qual foi 

cedido ao Banco Itaú Consignado como se vê no demonstrativo de Id. 
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15334776 – Págs. 9,10 e 11. Posto isso, intimo o Banco Itaú para acostar 

aos autos os contratos faltantes ou comprovar por meio de documentação 

pertinente que não são os responsáveis por eles, no prazo de 15 dias, 

sob pena de sentença favorável a autora. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de 

janeiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002205-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002205-78.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: JOSE FERREIRA DA SILVA Faço constar que, em diligencia 

junto ao site do Tribunal de Justiça, esta estagiária (Bianca) verificou que 

as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos... 

Verifica-se que o contrato acostado ID. 28181135 preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo CHEVROLET PRISMA, placa: QCP9455, 

Ano/Modelo: 2017/2018, Cor: PRETO, posto que regularmente constituída 

em mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial 

expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a parte Requerida para 

a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e 

vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios 

contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da 

liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela 

Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente 

de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. Para tanto, intimo a 

Instituição Financeira para em 15 dias promover ao recolhimento das 

diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se o Banco via correio com aviso de 

recebimento para cumprir o comando acima, no prazo de 05 dias, sob a 

mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020 Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054563-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ZAITTER OAB - PR47325-O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO ZAITTER OAB - PR8740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO MASTRODOMENICO SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1054563-54.2019.8.11.0041. REQUERENTE: PORTO SEGURO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: CAIO 

MASTRODOMENICO SOARES DA SILVA Faço constar que, em diligencia 

junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou que as 

custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, etc. 

Por ora indefiro o pleito de expedição de ofício ao DETRAN/MT, com a 

finalidade de determinar o bloqueio da documentação do veículo objeto da 

lide. Verifica-se que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos 

no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo HYUNDAI HB20, placa: QBY-6150 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial 

expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a parte Requerida para 

a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e 

vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios 

contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da 

liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela 

Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente 

de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. Para tanto, intimo a 

Instituição Financeira para em 15 dias promover ao recolhimento das 

diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se o Banco via correio com aviso de 

recebimento para cumprir o comando acima, no prazo de 05 dias, sob a 

mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020 Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057218-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MANOEL DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1057218-96.2019.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ANTONIO MANOEL DE SOUZA Faço constar que, em diligencia junto ao 

site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou que as custas e 

taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, etc. Verifica-se 

que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, 

da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, 

para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora 

da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou 

credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão 
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do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, 

desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste 

modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

FORD FIESTA, placa: NJK-5195 (demais características na inicial), posto 

que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE 

NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - 

DEFERIMENTO DA LIMINAR - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não 

cumpre as obrigações e o credor comprova a mora, mesmo se quitada a 

maior parte do débito, não deve ser aplicada a teoria do adimplemento 

substancial, pois de acordo com o Decreto Lei nº 911/69, com as 

alterações da Lei nº 10.931/2004, na Ação de Busca e Apreensão, 

somente com a quitação integral do débito, o devedor pode reaver o bem, 

livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, a 

concessão da liminar em ação de busca e apreensão está condicionada 

apenas à comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, sendo 

suficiente à comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao 

domicílio do devedor, ainda que recebida por pessoa diversa, conforme 

pacífico entendimento do STJ. Assim, se o credor trouxe com sua inicial 

documento hábil a demonstrar a mora, impõe-se o deferimento da medida 

liminar de busca e apreensão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, publicação da súmula em 09/08/2019) 

Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. 

PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. 

ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de 

busca e apreensão, a purga da mora se resume ao pagamento da 

integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

execução da medida liminar, conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69. - Diante da possibilidade de o devedor purgar a 

mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante 

este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação 

de busca e apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o 

credor fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que 

ultrapassado o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha 

exercido tal faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.17.044526-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 

16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino 

a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se 

o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo 

vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, 

salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 

dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em 

conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou apresentar 

defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos 

§§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Por fim, saliento que a Instituição Financeira efetuou 

o recolhimento da diligência, conforme comprovante de ID. 27036342. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054889-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA ELISA DICKE BRUNO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1054889-14.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: ELZA ELISA DICKE BRUNO Faço constar que, em diligencia 

junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou que as 

custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, etc. 

Vislumbro dos autos que no ID. 27837317 o Banco firmou composição 

amigável com a Ré, pleiteando por sua homologação e suspensão do feito, 

entretanto não consta a assinatura dela no documento, tratando-se pois, 

de ato inexistente. Desta feita, intimo a Casa Bancária para que, no prazo 

de 15 dias, regularize a minuta de acordo acostada aos autos, sob pena 

de extinção, por falta de interesse. Em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios, intime-se o Banco via correio com aviso de recebimento, 

para cumprir o comando acima no prazo de 05 dias, com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057249-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA LORAYNE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1057249-19.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: JESSICA LORAYNE DOS SANTOS Faço constar que, em 

diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou 

que as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, 

etc. Verifica-se que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos 

no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do 
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Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo VOLKSWAGEN GOL, placa: OAX-4692 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial 

expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a parte Requerida para 

a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e 

vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios 

contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da 

liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela 

Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente 

de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. Por fim, saliento 

que a Instituição Financeira efetuou o recolhimento da diligência, conforme 

comprovante de ID. 26947935. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055020-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINIR BOTELHO DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1055020-86.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: EDINIR BOTELHO DE MORAES Faço constar que, em 

diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou 

que as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, 

etc. Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Edenir Botelho de 

Moraes, pendente de análise da liminar quando compareceu em juízo o 

devedor e apresentou contestação, em momento inoportuno, já que esta 

deve ocorrer após o cumprimento da busca, como preceitua a legislação 

vigente. Anoto, no entanto, que foi aduzida a preliminar de carência de 

ação. Assim, nos termos do artigo 10 do CPC, intimo o autor para 

manifestar em 15 dias, quanto a referida preliminar, observando que os 

demais tópicos serão analisados somente quando da sentença. No mais, 

DEFIRO ao Requerente os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 

99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 

14 do Provimento n. 01/2007-CGJ. Empós, conclusos para apreciação, 

inclusive, quanto a liminar. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1050692-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOSSIO NOMURA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1050692-16.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: TOSSIO NOMURA Vistos, etc. Analisando os autos 

minuciosamente verifico que o Executado reside na comarca de São 

Paulo/SP, conforme endereço indicado no contrato de ID. 25761430. Por 

conseguinte, com fulcro no entendimento do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça de que é absoluta a competência que determina o ajuizamento de 

ação no domicílio do consumidor quando a relação jurídica subjacente é de 

consumo e, observando-se o caso concreto, constata-se que a ação 

deveria ter sido interposta no foro de domicílio do consumidor (parte 

hipossuficiente), qual seja São Paulo-SP. Vejamos a jurisprudência mais 

abalizada sobre o assunto: RECURSO ESPECIAL Nº 1.538.074 - MT 

(2015/0140339-8) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO 

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO: INALDO XAVIER DE 

SIQUEIRA SANTOS NETO E OUTRO(S) - MT009270 RECORRIDO: 

SANFILIPPO MOREIRA E CIA LTDA - MICROEMPRESA RECORRIDO: 

MAURIZIO SANFILIPPO MOREIRA RECORRIDO: GUILHERME BRAGA DE 

SOUZA ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 

CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A 

Corte de origem decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido 

de que, em se tratando de matéria de consumo, a competência é o 

domicílio do consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Recurso especial 

não provido. DECISÃO 1. Cuida-se de recurso especial interposto por 

BANCO BRADESCO S/A, com fundamento no art. 105, III, a e c, da 

Constituição da República, contra acórdão proferido pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado: AGRAVO INTERNO - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NEGATIVA DE 

SEGUIMENTO - ART. 557, CAPUT, DO CPC - RENOVAÇÃO DOS 

FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A decisão monocrática que nega seguimento a 

recurso não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos 

argumentos já apresentados nas razões do Agravo de Instrumento e 

devidamente analisados no pronunciamento judicial. Colhe-se o seguinte 

excerto do voto condutor: [...] Conforme relatado, no pronunciamento 

judicial impugnado, consignei que o princípio de facilitação do acesso do 

consumidor, insculpido no art. 6º, VIII, do CDC, atenta para a necessidade 

de garantir à parte hipossuficiente a livre provocação do Poder Judiciário 

em cumprimento às normas constitucionais insculpidas no art. 5º, XXXII e 

LV da CF/88. Desta forma, não é dado ao fornecedor demandar contra o 

consumidor em foro diverso daquele no qual está domiciliada a parte 

hipossuficiente, circunstância que, inclusive, impõe o afastamento de 

eventual cláusula de eleição de foro pactuada. Assim, percebe-se que o 

Agravante não trouxe argumentações relevantes capazes de modificar o 

entendimento expressado na decisão monocrática hostilizada, tendo em 

vista que se limitou a apresentar os mesmos fundamentos expostos nas 

razões do Agravo de Instrumento. [...] (fl. 18) Em suas razões recursais, 

aponta a parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao 

disposto no art. 100, IV, d, do Código de Processo Civil de 1973. Sustenta, 

em síntese, a competência do foro da Comarca de Cuiabá/MT, local em que 

a obrigação deve ser satisfeita. Assevera que o fato de a parte recorrida 

residir em Várzea Grande/MT não significa que a ação deverá ser 

remetida para aquele juízo. Não foram apresentadas contrarrazões ao 

recurso especial, consoante certidão à fl. 43. Crivo positivo de 

admissibilidade na origem (fls. 44-45). É o relatório. DECIDO. 2. A 

irresignação não merece prosperar. A Corte local consignou que, na 

espécie, se trata de relação de consumo. Desse modo, o acórdão 

recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior 

de que é absoluta a competência que determina o ajuizamento de ação no 

domicílio do consumidor, quando a relação jurídica subjacente é de 

consumo, não incidindo, a regra de competência estabelecida pelo art. 

100, IV, d, do CPC de 1973 (local do cumprimento da obrigação). A 

propósito: AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM AÇÃO 

ENVOLVENDO RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA CONEXA COM AÇÃO REVISIONAL. 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. CABIMENTO. 1.- Consoante 

dispõe o art. 535 do CPC, destinam-se os Embargos de Declaração a 

expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não 

se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2.- Em se 

tratando de relação de consumo não incide a regra de competência 

estabelecida pelo art. 100, IV, "d", do CPC (local do cumprimento da 

obrigação), podendo ser fixada a competência do foro do domicílio do réu, 

ou, alternativamente, do foro em que reside o consumidor, haja vista o 

princípio da facilitação de sua defesa em juízo. 3.- Caracterizada a 

conduta protelatória da parte, de rigor a aplicação da multa fixada com 

fundamento no artigo 538 do Código de Processo Civil. 4.- Agravo 

Regimental improvido. (AgRg no AREsp 271.968/SP, Rel.Ministro SIDNEI 

BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 26/03/2013) 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 

ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO 

STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem decidiu de acordo com 

jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se tratando de matéria de 

consumo, a competência é o domicílio do consumidor. Incidência da 

Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 

1319067/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 20/11/2012, DJe 27/11/2012) PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO 

DE CONSÓRCIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. DOMICÍLIO 

DO CONSUMIDOR. PARTE HIPOSSUFICIENTE DA RELAÇÃO. FORO ELEITO. 

1. A jurisprudência do STJ firmou-se, seguindo os ditames do Código de 

Defesa do Consumidor, no sentido de que a cláusula de eleição de foro 

estipulada em contrato de consórcio há que ser tida como nula, devendo 

ser eleito o foro do domicílio do consumidor a fim de facilitar a defesa da 

parte hipossuficiente da relação. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1070671/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 10/05/2010) Incidência, pois, da 

Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ante o exposto, nego 

provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 03 

de maio de 2018. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, 15/05/2018) Desta feita, INTIMO a Instituição Financeira 

para, em 15 dias, esclarecer o(s) motivo(s) de ter ajuizado a presente 

ação nesta comarca. Em caso de silêncio, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para conhecer, processar e julgar o presente feito, determinando a sua 

redistribuição com as nossas homenagens à Comarca de São Paulo/SP, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055066-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO GARCIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1055066-75.2019.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

LUCIANO GARCIA DA SILVA Faço constar que, em diligencia junto ao site 

do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou que as custas e taxas 

processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, etc. Verifica-se que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente a motocicleta 

CITROEN C4 LOUNGE, placa: PVA-5149 (demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 
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ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial 

expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a parte Requerida para 

a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e 

vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios 

contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da 

liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela 

Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente 

de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. Por fim, saliento 

que a Instituição Financeira efetuou o recolhimento da diligência, conforme 

comprovante de ID. 26463642 – pág. 03/04. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de 

janeiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1051684-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L J DE SA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

LELIS JOSE DE SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1051684-74.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: L J DE SA EIRELI - EPP, LELIS JOSE DE SA Faço constar 

que, em diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria 

verificou que as custas e taxas processuais foram devidamente 

recolhidas. Vistos, etc. Citem-se os Executados, expedindo-se o mandado 

de citação e penhora, para pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena 

de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via 

do mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens quanto 

bastem para garantir a execução, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando-o, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no 

mandado a possibilidade de os Réus reconhecerem a dívida e, mediante o 

depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações 

mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 

ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de 

pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes 

serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do 

CPC. Para tanto, intimo o Exequente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se o Banco via correio com aviso de recebimento para cumprir o 

comando acima no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação. 

Citem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055773-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ARRUDA DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1055773-43.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: RAFAEL ARRUDA DE AZEVEDO Faço constar que, em 

diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou 

que as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, 

etc. Verifica-se que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos 

no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente a motocicleta HONDA CG 160, placa: QCX-6075 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial 

expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a parte Requerida para 

a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e 

vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios 

contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da 

liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela 

Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente 

de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. Para tanto, intimo a 

Instituição Financeira para em 15 dias promover ao recolhimento das 

diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se o Banco via correio com aviso de 

recebimento para cumprir o comando acima, no prazo de 05 dias, sob a 

mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020 Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052240-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRATA AUTO CENTER LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAYZAN DO CARMO PRATA (EXECUTADO)

ELZA MOREIRA DE SOUZA PRATA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1052240-76.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: PRATA AUTO CENTER LTDA - ME, CLAYZAN DO CARMO 

PRATA, ELZA MOREIRA DE SOUZA PRATA Vistos, etc. Constato que a 

Casa Bancária não recolheu/comprovou a guia das custas e taxas 

processuais (extrato anexo). Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE EMENDA DA 
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INICIAL APÓS INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE 

CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA 

INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DOS ARTS. 485, INCISO I, 

C/C 321, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob 

pena de indeferimento, e tendo permanecido este inerte, sem que 

efetuasse o pagamento das custas processuais, impõe-se a extinção do 

feito sem resolução de mérito nos termos dos arts. 485, inciso I, c/c 321, 

parágrafo único, ambos do CPC. (TJ-MT N.U 1009618-16.2018.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM 

NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, 

Publicado no DJE 25/07/2019) Desta feita, intimo o Exequente para efetuar 

recolhimento das referidas guias e/ou se for o caso comprovar o seu 

recolhimento, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Em caso de 

silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do feito, 

intime-se a Instituição Financeira via correio com aviso de recebimento, 

para cumprir o comando acima no prazo de 05 dias com a mesma 

admoestação. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055953-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO DUTRA BELINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1055953-59.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: JULIO DUTRA BELINO Faço constar que, em diligencia junto 

ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou que as custas e 

taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, etc. Verifica-se 

que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, 

da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, 

para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora 

da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou 

credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, 

desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste 

modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

RENAULT SANDERO, placa: PXC-5822 (demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial 

expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a parte Requerida para 

a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e 

vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios 

contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da 

liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela 

Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente 

de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. Por fim, saliento 

que a Instituição Financeira efetuou o recolhimento da diligência, conforme 

comprovante de ID. 26725729. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1056247-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ANGELO SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR OAB - MT25770/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1056247-14.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA ANGELO 

SANTOS REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Relata a 

Autora que ao analisar minuciosamente os empréstimos que foi realizando, 

constatou que alguns estavam demorando para encerrarem, momento em 

que solicitou junto a Ré a cópia desses contratos. Ao ser disponibilizado 

os referidos pactos, a Requerente constatou que as assinaturas 

presentes não eram suas, bem como não recordava-se da celebração 

daqueles contratos. Assim, a Requerida ajuizou a presente ação 

requerendo em se de tutela antecipada que fosse efetuada a suspensão 

dos descontos que vem sendo debitados de sua folha de pagamento e, no 

mérito, a declaração de inexistência do débito e nulidade dos contratos, 

bem como a condenação da Casa Bancária em pagamento de danos 

morais, a devolução em dobro dos valores descontados, o pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios. Destarte, em que pese ser 

o Requerido Instituição Financeira, tem-se que, consoante fixado no § 2º 

do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da competência das 

Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza 

eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às Varas 

Especializadas em Direito Bancário. Nesse sentido o posicionamento do E. 

TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA ALHEIA AO DIREITO 

BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DA 

EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO PROVIMENTO 004/2008 CM - 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria 

em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de indenização 

por repetição de indébito, a competência para o processamento é da Vara 

Cível”. (CC 59318/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO – 

ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO 

PROCEDENTE. As varas especializadas em direito bancário, criadas pelo 

Provimento nº 004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela 

natureza da demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato 

de estar presente uma instituição financeira em algum dos pólos da 

contenda.” (TJMT - Conflito Negativo de Competência nº 133719/2009; 

Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Julg. 06-5-2010). Deste 

modo, ao se ter em vista que o feito em tela não possui natureza 

tipicamente bancária, não havendo qualquer pedido neste sentido, relativo 

à revisão ou discussão acerca de cláusulas contratuais, declino a minha 

competência para processar e julgar este feito e determino a remessa dos 

autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma 

das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Capital com as anotações e 

baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052318-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATACHA VILAS BOAS DE ABREU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1052318-70.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: NATACHA VILAS BOAS DE ABREU Faço constar 

que, em diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria 

verificou que as custas e taxas processuais foram devidamente 

recolhidas. Vistos, etc. Cite-se a Executada, expedindo-se o mandado de 

citação e penhora, para pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de 

não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem 

para garantir a execução, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando-o, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a 

possibilidade da Ré reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do 

valor do débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder 

parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações mensais e 

consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, 

conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, 

nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela 

metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Para tanto, intimo o 

Exequente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). Em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios, intime-se o Banco via correio com aviso de recebimento para 

cumprir o comando acima no prazo de 05 dias, sob a mesma 

admoestação. Cite-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1056397-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID WEVERTON ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1056397-92.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: DAVID WEVERTON ALVES DOS SANTOS Faço constar que, 

em diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou 

que as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, 

etc. Vislumbro dos autos que, na Cédula de Crédito de ID. 26607574 

apenas os dados pessoais do Requerido, sem sua assinatura. Desta feita, 

intimo a Instituição Financeira para apresentar o Contrato de Alienação 

Fiduciária contendo a assinatura do Réu, no prazo de 15 dias, sob pena 

de extinção do feito. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020 Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052521-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIC MAGALHAES DE ALMEIDA 03046771169 (EXECUTADO)

ERIC MAGALHAES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

THAIS CRISTINA DA SILVA NOBRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1052521-32.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 
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EXECUTADO: ERIC MAGALHAES DE ALMEIDA 03046771169, ERIC 

MAGALHAES DE ALMEIDA, THAIS CRISTINA DA SILVA NOBRE Vistos, 

etc. Constato que a Casa Bancária não recolheu/comprovou a guia das 

custas e taxas processuais (extrato anexo). Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE 

EMENDA DA INICIAL APÓS INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE – 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DOS 

ARTS. 485, INCISO I, C/C 321, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Oportunizada à parte a 

emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e tendo permanecido este 

inerte, sem que efetuasse o pagamento das custas processuais, impõe-se 

a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos dos arts. 485, 

inciso I, c/c 321, parágrafo único, ambos do CPC. (TJ-MT N.U 

1009618-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) Desta feita, intimo o 

Exequente para efetuar recolhimento das referidas guias e/ou se for o 

caso comprovar o seu recolhimento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao 

deslinde do feito, intime-se a Instituição Financeira via correio com aviso 

de recebimento, para cumprir o comando acima no prazo de 05 dias com a 

mesma admoestação. Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1056786-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MAURO FERNANDES SALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1056786-77.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: LUIZ MAURO FERNANDES SALES Faço constar que, em 

diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou 

que as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, 

etc. Prefacialmente, indefiro o requerimento de ID. 28065639, ante a 

ausência de fundamentação para conhecimento. Destarte, verifica-se que 

o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da 

Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para 

a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

CHEVROLET ONIX, placa: QCG-2432 (demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial 

expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a parte Requerida para 

a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e 

vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios 

contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da 

liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela 

Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente 

de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal". Por fim, saliento 
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que a Instituição Financeira efetuou o recolhimento da diligência, conforme 

comprovante de ID. 27839775. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1054028-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELE HAUSCHILDT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1054028-28.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: GRACIELE HAUSCHILDT Faço constar que, em 

diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou 

que as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, 

etc. Cite-se a Executada, expedindo-se o mandado de citação e penhora, 

para pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve 

o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para garantir a 

execução, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-o, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade 

da Ré reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do 

débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o 

saldo remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe 

o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Por fim, consigno que a Instituição 

Financeira já efetuou o deposito da diligência, conforme comprovante de 

ID. 26332801. Cite-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054379-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA MOREIRA GORGETTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1054379-98.2019.8.11.0041. AUTOR(A): SANDRA REGINA MOREIRA 

GORGETTE RÉU: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de 

Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito Cumulada com Repetição de 

Indébito e Danos Morais ajuizada por Sandra Regina Moreira Gorgette em 

face de Banco Bradesco S.A. Não obstante as alegações trazidas pela 

Autora na inicial de que assinou um Contrato de Empréstimo Convencional, 

mister se faz destacar, quanto ao dever de apresentação do contrato 

objeto da ação, o atual entendimento firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, em sede de recurso repetitivo - Resp n. 1.349.453-MS, para 

efeitos do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do NCPC): “A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e a normatização da autoridade monetária”. 

Apesar da Requerente propor uma Ação Declaratória de Nulidade, e não 

de mera exibição de documentos, a apresentação do contrato, sua cópia 

ou ao menos a demonstração de que houve tentativa de requerimento 

administrativo é ônus que incumbe ao consumidor, visto ser um documento 

indispensável. Entretanto, constato que não há prova do requerimento 

administrativo e/ou do recolhimento das despesas concernentes, aptos a 

ensejar a ordem judicial ao Banco de sua exibição. Na mesma 

oportunidade, verifico que a Autora relata que os descontos acerca do 

empréstimo foram realizados em sua folha de pagamento, todavia verifico 

que não foi acostado aos autos os holerites demonstrando os pagamentos 

realizados. Por fim, consigno que a Requerente não apresentou a 

quantificação de qual o valor incontroverso, conforme a regra disposta no 

art. 330, § 2º do CPC. Assim, intimo a Autora para no prazo de 15 dias, 

sanar as irregularidades apontadas acima, sob pena de extinção. Por fim, 

constato que a Instituição Financeira constituiu advogado nos autos (ID. 

27755226). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1055574-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA LEMES DE OLIVEIRA SOUZA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1055574-21.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ANDREIA LEMES DE OLIVEIRA SOUZA - ME Faço constar 

que, em diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria 

verificou que as custas e taxas processuais foram devidamente 

recolhidas. Vistos, etc. Cite-se a Executada, expedindo-se o mandado de 

citação e penhora, para pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de 

não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem 

para garantir a execução, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando-o, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a 

possibilidade da Ré reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do 

valor do débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder 

parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações mensais e 

consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, 

conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, 

nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela 

metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Para tanto, intimo o 

Exequente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). Em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios, intime-se o Banco via correio com aviso de recebimento para 

cumprir o comando acima no prazo de 05 dias, sob a mesma 

admoestação. Citem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1058008-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RD MARQUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME (EXECUTADO)

RAQUEL TELES BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1058008-80.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: RD MARQUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME, 

RAQUEL TELES BARBOSA Faço constar que, em diligencia junto ao site 

do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou que as custas e taxas 

processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, etc. Citem-se os 

Executados, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para 

pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para garantir a 

execução, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-o, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade 

de os Réus reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor 

do débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar 

o saldo remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe 

o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Para tanto, intimo o Exequente para, 

em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento 

nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, 

salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). Em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios, intime-se o Banco via correio com aviso de recebimento para 

cumprir o comando acima no prazo de 05 dias, sob a mesma 

admoestação. Citem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058902-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA PAULA FRANCO MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1058902-56.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: MARIA PAULA FRANCO MIRANDA Faço constar que, em 

diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou 

que as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, 

etc. Verifica-se que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos 

no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo FIAT PALIO, placa: NJQ-7794 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO) Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018 Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial 

expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a parte Requerida para 
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a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e 

vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios 

contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da 

liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela 

Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente 

de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. Por fim, saliento 

que a Instituição Financeira efetuou o recolhimento da diligência, conforme 

comprovante de ID. 27749913. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016623-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

METODIO SENDESKI (AUTOR(A))

MARLUS MACEDO SENDESKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016623-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): METODIO SENDESKI, MARLUS 

MACEDO SENDESKI REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. Do cotejo dos 

autos, observo que o réu não foi intimado para manifestação quanto a 

emenda da inicial Id. 14656342. De tal sorte, fixo o prazo de 15 dias para 

que o requerido se manifeste a respeito, bem assim para, no mesmo 

prazo, informar a atual situação do imóvel objeto desta ação, inclusive com 

a apresentação da matrícula atualizada, se houve a venda do bem, 

comprovando o seu valor, bem como a prestação de contas aos autores, 

se for o caso. Ato contínuo, digam os autores, no mesmo prazo. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito o

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034538-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THOMAS MAGNO FERREIRA FARIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES OAB - MT24586/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1034538-20.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: THOMAS MAGNO FERREIRA FARIAS Vistos, etc. Ante a 

certidão de ID. 25825202 e a fé pública do Meirinho, defiro o requerimento 

de ID. 28091644, expedindo-se mandado de restituição do veículo 

apreendido, o qual poderá ser cumprido pelo oficial de justiça plantonista. 

Para tanto, intimo o Requerido para em 15 dias promover ao recolhimento 

das diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou 

a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). No 

mesmo prazo acima, intimo o Banco para indicar seus dados bancários 

para posterior expedição de alvará, conforme pleiteado no ID. 24000123. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012486-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA OAB - MT17009/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012486-30.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: SERGIO ROBERTO MARQUES DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

ITAÚ – UNIBANCO S/A em face de SERGIO ROB MARQUES OLIVEIRA. Nos 

termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, 

Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao Requerido 

os benefícios da justiça gratuita. A liminar foi deferida na decisão de ID. 

19101225, sendo efetivamente cumprida aos 09 de janeiro de 2020, 

conforme auto de busca e apreensão de ID. 28002399, com citação do 

Requerido na mesma oportunidade (ID. 28002400). Na petição de ID. 

28069437 o Réu comparece aos autos pleiteando pela restituição do 

veículo, em razão da purgação da mora efetuada aos 16 de janeiro de 

220, conforme se infere do comprovante de ID. 28069433 do valor 

pleiteado na inicial, e constante na planilha apresentada (ID. 18940382). No 

entanto, da análise dos autos constata-se que a ação foi interposta aos 

27 de março de 2019, portanto, o montante depositado é insuficiente para 

purgar a mora. Desta feita, INTIMO O REQUERIDO para, no prazo de 48 

horas, depositar o valor remanescente para purgação da mora de acordo 

com o contrato, ou seja, o valor devido, devidamente corrigido. Com efeito, 

intime-se a o BANCO ITAÚ, imediatamente, VIA TELEFONE para que se 

abstenha de retirar o veículo da Comarca até determinação posterior. Por 

derradeiro, intimo a Instituição Financeira para, em 15 dias depositar o 

valor referente às diligências complementares efetuadas e descritas na 

certidão de ID. 28002394 – Pág. 2, sob pena de bloqueio via Bacenjud. Em 

caso de silêncio, intime-se o Sr. Oficial de Justiça para apresentar os 

dados bancários, visando o recebimento de seu crédito. Após, concluso 

para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030069-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUI CARLOS SCHNEIDER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1030069-62.2018.8.11.0041. AUTOR(A): RUI CARLOS SCHNEIDER REU: 

BANCO BRADESCO, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos etc. Considerando a juntada do novo documento Id. 23600140, 

faculto ao autor o prazo de 15 dias para manifestação. Após, conclusos 

para decisão. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2020. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030069-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUI CARLOS SCHNEIDER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1030069-62.2018.8.11.0041. AUTOR(A): RUI CARLOS SCHNEIDER REU: 

BANCO BRADESCO, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos etc. Considerando a juntada do novo documento Id. 23600140, 

faculto ao autor o prazo de 15 dias para manifestação. Após, conclusos 

para decisão. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2020. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1021152-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS THIAGO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021152-88.2017.8.11.0041. AUTOR(A): CARLOS THIAGO FERREIRA 

REU: AYMORE Vistos etc. Considerando a apresentação de contestação 

quando da suspensão do curso desta ação, intimo a parte autora para 

impugnação no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 2020. 

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1021152-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS THIAGO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021152-88.2017.8.11.0041. AUTOR(A): CARLOS THIAGO FERREIRA 

REU: AYMORE Vistos etc. Considerando a apresentação de contestação 

quando da suspensão do curso desta ação, intimo a parte autora para 

impugnação no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 2020. 

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1039813-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE REGINA RIBEIRO NASCIMENTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS OAB - MT14103-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1039813-47.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: CLEIDE REGINA 

RIBEIRO NASCIMENTO EMBARGADO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos 

etc... Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo 

necessidade, in casu, da intimação da parte adversa já que esta sequer 

fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, 

estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, 

que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as 

decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o 

pleito de Id. 26433876, JULGO e DECLARO EXTINTOS estes Embargos à 

Execução, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Acolhida o pedido, 

verifica-se a ausência de interesse recursal, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. No mais, junte-se cópia na execução. P. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035258-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE CARMO DE CARVALHO PRUDENCIO (EXECUTADO)

CLAUDEIR ALBINO PRUDENCIO (EXECUTADO)

DANY COMERCIO DE FORNITURAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Fica a parte autora intimada para fazer o protocolo do ofício expedido e 

comprovar nos autos, no prazo de 05(cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019619-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RICARDO PEREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre o cumprimento do acordo, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060761-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILEY RIBEIRO DE MORAIS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora proceder a complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, fazendo o depósito do valor solicitado na conta e banco 

indicados aos autos ,no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002356-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBIA ZEBINA BENITH VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002356-44.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

DAYCOVAL S/A REQUERIDO: LIBIA ZEBINA BENITH VIEIRA Vistos, etc. 

Cumpra-se decisão lançada ao id. 28236477. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034661-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONVENIENCIA E CHOPERIA TO NA PRACA LTDA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034661-18.2019.8.11.0041. AUTOR(A): COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO REU: CONVENIENCIA E CHOPERIA TO NA PRACA LTDA 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já analisados. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0029060-24.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA CRISTINA DE PAIVA ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT16601-O (ADVOGADO(A))

BRENO DIAS DE PAULA OAB - RO399-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0029060-24.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO PAN 

EXECUTADO: SANDRA CRISTINA DE PAIVA ALMEIDA Vistos, etc. 

Arquive-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003358-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DAKMER (EXECUTADO)

GISELI COMERCIO DE PISOS E ACABAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ANGELICA CRISTINA LANGNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se penhora on line. Cumpra-se. Cuiabá, 23.01.20

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026345-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEIDA'S ALIMENTO LTDA - ME (REU)

THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA (REU)

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMILA RODRIGUES BERNINE OAB - MT12503-O (ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Com o trânsito em julgado, certifique-se sobre pagamento 

voluntário nos termos do artigo 523 do CPC. Em caso positivo diga o autor. 

Ao contrário, Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a multa 

de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) 

do valor do débito. Caso em que, proceda-se penhora em bens que o 

autor indicar, caso seja penhora no bacenjud, proceda-se a atualização 

do débito referente ao julgado e encargos aqui fixados, em conformidade 

com os índices adotados pela E. CGJ/MT. Após, conclusos para efetivar o 

ato. Havendo apresentação de impugnação da execução de sentença, 

certifique-se a tempestividade. Em caso de alegação unicamente, de 

excesso de execução, certifique-se sobre apresentação de planilha 

devida com a especificação do valor que entende devido, pois em caso 

negativo será liminarmente rejeitada. Cumpra-se. Cuiabá, 23.01.20

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0023177-04.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE ITALO BALSANELLI (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO RODRIGUES DIOGO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO RODRIGUES DIOGO OAB - MT5834-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0023177-04.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ALCIONE ITALO BALSANELLI, JOSE ANTONIO RODRIGUES 

DIOGO Vistos, etc. Atualize-se o débito ditado na inicial, mais custas e 

despesas processuais, pelos índices oficiais utilizados pela CGJ/MT, 

acrescentando os honorários advocatícios fixados. Em seguida, 

proceda-se abatimento do valor do alvará, havendo saldo remanescente, 

efetive-se penhora on line. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036085-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIBEL ARRUDA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036085-95.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MARIBEL ARRUDA DE 

CARVALHO REU: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Este Juízo declinou 

primeiro a sua incompetência para o julgamento da presente ação, em 

21/08/2019, conforme id. 22787362, assim cabe ao Juízo da 1ª Vara 

Especializada de Direito Bancário (id. 23722117) suscitar o conflito de 

competência. Remeta-se o feito, para o referido Juízo. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035196-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A F PINHEIRO - ME (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO DE FREITAS PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se penhora/avaliação e remoção dos bens indicados 

pelo autor, se comprovada a propriedade da parte executada. Cumpra-se. 

Cuiabá, 23.01.20

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034661-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONVENIENCIA E CHOPERIA TO NA PRACA LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034661-18.2019.8.11.0041. AUTOR(A): COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO REU: CONVENIENCIA E CHOPERIA TO NA PRACA LTDA 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já analisados. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0033383-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RENATO ROCHA (EXECUTADO)

ENPRON CONSTRUCOES, REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0033383-04.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ENPRON CONSTRUCOES, REPRESENTACOES E COMERCIO 

EIRELI - EPP, CARLOS RENATO ROCHA Vistos, etc. Oficie-se como 

postulado e após, diga-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0019821-79.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE MARIA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0019821-79.2003.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: MARILENE MARIA LOPES Vistos, etc. Partilho do 

entendimento que não cabem as restrições postas nos itens “a” e “b” para 

pagamento de dívida bancária, quando os atos não servirão para 

satisfação do crédito pretendido na ação. Em relação ao pedido do item “c” 

cabe à própria Instituição Financeira proceder com a referida restrição. 

Deverá a parte autora indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0034832-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUBELLO CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

FRANCISCO KLEBER DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0034832-94.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BRADESCO 

LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL EXECUTADO: 

CONSTRUBELLO CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS LTDA - 

ME, FRANCISCO KLEBER DA SILVA Vistos, etc. Em face da postulação do 

autor, remetam os autos ao arquivo por um ano, com suspensão do prazo 

prescricional. Não havendo manifestação, passará a decorrer o prazo 

prescricional. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002539-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA MATO GROSSO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP (REU)

LOREDI SALETE SOARES PIZONI (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002539-15.2020.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE REU: DISTRIBUIDORA MATO GROSSO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 

EPP, LOREDI SALETE SOARES PIZONI Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Cite-se para 

pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas às advertências 

previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se no mandado 

que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002606-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

M.R DE OLIVEIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002606-77.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: M.R DE OLIVEIRA EIRELI - ME, MARCIO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento 

da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do 

processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em 

quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 

829) 2. Não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários 

ao pagamento do principal e acessório, bem como proceder a avaliação do 

bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. 

Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o 

pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão 

reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0010293-40.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO AMBROSIO PEREIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1045713-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO AMORIM DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23.01.20

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014686-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEDELMON GABRIEL DIAS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias, pois a diligencia de Id. 4768356 foi utilizada no Id. 4774962.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007809-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO HENRIQUE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0033383-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RENATO ROCHA (EXECUTADO)

ENPRON CONSTRUCOES, REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002695-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA DE MIRANDA BERNARDI FONSECA (REU)

LISTELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (REU)

JOAO FERNANDO MARQUES RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002695-03.2020.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: LISTELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, JOAO 

FERNANDO MARQUES RIBEIRO, SONIA MARIA DE MIRANDA BERNARDI 

FONSECA Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento 

da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do 

processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em 

quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em 

quinze dias, constando todas às advertências previstas no artigo 700 e 

seguintes do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 5%(cinco por 

cento) da causa. Consigne-se no mandado que caso haja pronto 

pagamento, estará isento de custas. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042892-34.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO OAB - PR47051 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE ROGERIA DELFINO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte providenciar os requisitos necessários para pesquisa no 

SIEL como nome da mãe do executado e data de nascimento, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042789-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURILIO TEIXEIRA PEQUENO (EXECUTADO)

ADRIANO RIBEIRO PEQUENO (EXECUTADO)

A. L . C. AUTO CENTER LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Requisição de Informações, acostado nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028419-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DANIEL BOEHM (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032620-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MARTINS DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0004813-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OESTE MAPAS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA (EXECUTADO)

ALEX ROSA JORGE DA CUNHA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052785-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DO VAL RAFFA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora proceder a complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000413-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL HERMOSA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001446-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ELIAS SCHIMITIZ (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora proceder a complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1049168-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON JUNIOR DE BARROS SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora proceder a complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0039730-92.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

ROMEU DE AQUINO NUNES OAB - MT3770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA RURAL QUATRO IRMAOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOEL CARDOSO OAB - MT3473-A (ADVOGADO(A))

 

Ficam as partes intimadas para, no prazo legal, tomarem conhecimento do 

Termo de penhora formalizado nos autos, referente ao bem imóvel de 

matrícula sob n° 11.132, registrado no Cartório do 7º Ofício de Cuiabá – 

MT, bem como da nomeação de fiel depositária do bem a executada 

EMPRESA RURAL QUATRO IRMAOS LTDA – ME, representada pela sócia 

e proprietária do imóvel NADIR HELENA POMPEO DE BARROS - CPF: 

496.005.321-68.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035196-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A F PINHEIRO - ME (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO DE FREITAS PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora indicar endereço, bem como apresentar a guia de 

recolhimento e comprovante de pagamento da diligência ou oferecer meios 

para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento do mandado 

necessário, no prazo de 05 dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001074-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO JUSTINO MOTA DOS SANTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001074-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REU: ANGELO JUSTINO MOTA DOS SANTOS Vistos, etc. 

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-58 DEPÓSITO

Processo Número: 0037207-54.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR APOITIA OAB - MT7976-O (ADVOGADO(A))

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT8530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEUTON PAULO DE OLIVEIRA (REU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0003054-39.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACOMERQUES ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

ROSILENE AFONSO DA COSTA E SILVA (EXECUTADO)

CENTRO EDUCACIONAL DOM ORLANDO CHAVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

ROBER CESAR DA SILVA OAB - MT4784-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora indicar endereço, bem como apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036129-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA ARDAIA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0058874-47.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. BORGES GONZALES COMERCIO E SERVICOS - ME (EXECUTADO)

JULIO CESAR GONZALES (EXECUTADO)

 

Fica a parte autora intimada para proceder o protocolo do ofício expedido 

e comprovar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0029828-81.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA OLIVEIRA ALMEIDA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Deverão as partes se manifestarem sobre o Laudo Pericial, no prazo de 

Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046957-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI RIBEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

SIDNEI RIBEIRO DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1046957-72.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: SIDNEI RIBEIRO DOS SANTOS - ME, SIDNEI 

RIBEIRO DOS SANTOS Vistos, etc. Considerando que a parte executada 

satisfez a obrigação, conforme anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o 

processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se 

levantamento de penhora, se existente. Custas pelo executado. Com o 
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trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028677-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDA MARIA SERGIO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Leda Maria Sergio Rondon, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Repetição de Indébito c/c Indenizatória por Danos Morais c/c Pedido 

Liminar contra Banco BMG S/A. Preliminarmente, requereu a concessão da 

gratuidade da justiça. Alegou que é servidora pública municipal e lhe foi 

oferecido o cartão do servidor. Que contratou empréstimo para pagamento 

em 28 (vinte e oito) parcelas, não recordando se no valor de R$1.000,00 

(um mil reais) ou R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), sendo a primeira 

parcela descontada já no holerite do mês de MARÇO /2012. Destacou que 

parte requerida enviou para sua residência mais de 5 (cinco) cartões de 

crédito e débito, bandeira mastercard, mas, que nunca foram 

desbloqueados. Asseverou que contratou os serviços do banco Réu uma 

única vez, através de empréstimo em 28 parcelas, e que, nunca utilizou 

uma vez sequer o cartão de crédito, porém, o Banco BMG procedeu com 

descontos em sua folha de pagamento após o período de que encerrou o 

contrato de empréstimo (28) parcelas. Elucidou sobre a relação de 

consumo existente entre as partes, bem como, sobre a ofensa aos 

princípios da transparência e da informação da relação de consumo. 

Asseverou sobre os danos morais, ante a negligência na prestação de 

serviços de péssima qualidade e do “quantum” indenizatório e condenação 

no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Postulou pela inversão 

do ônus da prova e a repetição do indébito das parcelas pagas 

indevidamente. Requereu a concessão de medida liminar para cessar os 

descontos na conta do salário da autora, sob pena, de multa cominatória. 

Rogou pela procedência dos pedidos. Juntou documentos de id. Num. 

21343202 - Pág. 1/Num. 21343542 - Pág. 5. Os benefícios da justiça 

gratuita foram deferidos e indeferido a tutela de urgência conforme 

decisão de id. Num. 21354262 - Pág. 1. A parte requerida apresentou 

documentos nos autos ao id. Num. 22066611 - Pág. 1 /Num. 22066613 - 

Pág. 2. Em resposta de id. Num. 22066615, o requerido apresentou 

contestação, fez uma síntese da demanda. Informou que as partes 

celebraram a contratação de BMG Card nº 5259.0592.1314.2113 e BMG 

Card n.º 5135110109102724, no qual a autora apresentou seus 

documentos pessoais para a contratação. Sustentou a validade do 

contrato celebrado e o Princípio da obrigatoriedade do negócio jurídico. 

Elucidou sobre os efeitos do contrato, uma vez ser perfeito e acabado, 

acarretando direitos e obrigações, ficando os contratantes adstritos ao 

seu cumprimento. Destacou que a parte autora fazia uso frequente do 

BMG Card n.º 5259059213142113 e BMG Card n.º 5135110109102724. 

Elucidou que o cartão destina à realização de compras de bens e serviços 

em estabelecimentos, bem como saques em dinheiro, dentro dos limites 

atribuídos pelo Réu ao usuário, e que a parte autora realizou saques nos 

valores de R$ 2.782,00 (dois mil, setecentos e oitenta e dois reais ); R$ 

472,00 (quatrocentos e setenta e dois reais ); e R$ 1.609,00 (mil, 

seiscentos e nove reais ) , sendo que referidos valores foram 

disponibilizados na forma de transferência bancária. Relatou que realizada 

o desconto do valor mínimo do cartão ficando a cargo da parte autora o 

pagamento do restante da fatura e que o inadimplemento da fatura 

acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor conforme 

previsão contratual. Impugnou o pleito de indenização por danos morais 

visto que não configurado os requisitos para a responsabilidade civil. 

Refutou a repetição do indébito em dobro. Destacou sobre a data de corte 

dos descontos. Atestou sobre a necessidade de compensação de 

créditos na hipótese de condenação. Asseverou sobre a inviabilidade da 

inversão do ônus da prova. Asseverou sobre o não preenchimento dos 

requisitos para a concessão da liminar. Rogou pela improcedência da 

ação. Juntou documentos de id. Num. 22066618 - Pág. 1/ Num. 22066621 - 

Pág. 4. A autora apresentou réplica à contestação id. Num. 22522875 

onde impugnou os TEDs apresentados pela parte requerida, aduzindo que 

somente o valor de R$ 1.609,00 (um mil seiscentos e nove reais) foi o que 

fez, quando servidora, enquanto os demais outros 2 (dois) TEDs foram 

realizados para desconto junto ao INSS, tendo em vista ser também 

pensionista do INSS, e referidos contratos não são objetos de discussão 

da ação. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenizatória por 

Danos Morais c/c Pedido Liminar no qual a autora pretende a declaração 

de nulidade do débito existente; suspensão dos descontos na conta 

referente ao empréstimo concedido; condenação de indenização por 

danos morais referente a negligência na prestação de serviços de 

péssima qualidade; repetição do indébito e inversão do ônus da prova. Por 

seu turno, o requerido informou sobre a legalidade da contratação do 

cartão de crédito e rebateu todas as teses da inicial. Compulsando os 

autos, como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito 

independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria 

discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos 

autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, 

julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo 

Código de Processo Civil. De início, cumpre enfatizar ser dispensável a 

inversão do ônus da prova, posto qu trata de matéria de direito e 

documental, estando nos autos instruído para julgamento. Alega a parte 

requerente que jamais se utilizou do cartão crédito fornecido. Por sua vez, 

o requerido afirmou que houve utilização do cartão, e que, houve saques. 

Primeiramente, cumpre esclarecer que conforme o contrato acostado aos 

autos de id. 22066613, anuído expressamente pela parte autora, trata-se 

de contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em folha 

de pagamento. Tanto que na alínea III onde especificavam os encargos 

cobrados e valores fornecidos está patente tratar de cartão de credito. 

Importante consignar que, no contrato no item VII, a parte autora anuiu à 

autorização de desconto mensal em sua remuneração para pagamento 

correspondente ao mínimo da fatura do cartão de crédito. Como se verifica 

nos autos, a parte requerida acostou ao id. 22066611-Pág.104, a TED, 

onde houve valor liberado em prol da parte requerente advindo da referida 

contratação, que também fez constar na fatura do cartão de crédito (id. 

22066611-Pág.25), sendo a importância de R$ 1.609,00 (um mil seiscentos 

e nove reais), como afirmado pela própria parte requerente. As demais 

transferências foram realizadas, não são objeto da presente ação, como 

esclarecido pela parte requerente. A parte autora não trouxe elementos 

nem fundamentos a desconstituir a referida utilização com o saque 

demonstrado aos autos. Portanto, não há como cancelar ou declarar a 

inexistência dos débitos oriundos das cobranças de cartão de crédito 

nº5313.xxx.xxx.6014 em nome do autor, conforme a TED ao qual foi 

favorecido. Quanto ao pedido de repetição de indébito, não cabe no 

presente caso, haja vista a legalidade da cobrança de cartão de crédito 

demonstrada aos autos, enquanto a parte autora pagar o mínimo da fatura, 

o débito continuará, tendo que proceder com o pagamento do valor total. 

No que tange aos danos morais, vale ressaltar que não configurado dano 

ou ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da 

indenização. Somente é cabível a indenização, quando restar patente os 

pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo 

causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 

obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil 

Brasileiro). O princípio da reparação civil é quando existe violação da 

honra e imagem da pessoa esta amparada pela Lei Civil Brasileira. 

Entretanto, nenhum dos pressupostos legais, foi comprovado nos autos, 

para justificar a reparação civil. Portanto, não estão presentes os 

requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para 

configurar a reparação civil. É patente, que no caso, tem aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato 

bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco 

(fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final 

(do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, 

não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e 

súmula 297 do STJ. Diante do exposto e considerando o que mais consta 

nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação de Revisão 

Contratual com Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Materiais e Morais e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no 
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que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, devendo o 

contrato firmado prevalecer em todos os seus termos. Considerando que 

a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, isento-a dos pagamentos 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, não havendo manifestação, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

23.01.20

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039867-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIEGO DE SOUZA VIEIRA (REQUERIDO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N 

1039867-47.2018.8.11.0041 AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO PARTE 

AUTORA: BANCO FINASA BMC S.A. ADVOGADO DA PARTE AUTORA: 

FLAVIO NEVES COSTA PARTE RÉ: CARLOS JOSE DE GUSMAO FERREIRA 

CITANDO(A,S): TIEGO DE SOUZA VIEIRA - CPF: 022.591.081-05 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/11/2018 VALOR DO DÉBITO: R$ 19.923,73 

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição, para, no prazo de dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar a integridade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da 

lei n. 10.391/04). Deverá, ainda, querendo, apresentar resposta, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, sob 

pena de serem considerados verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora na peça vestibular. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Este edital 

tem também, por finalidade, INTIMAR A PARTE REQUERIDA da apreensão 

do veículo, objeto da ação, qual seja, Um Veículo Marca RENAULT, modelo 

FLUENCE DYN20M, chassi n.º 8A1LZBW26BL820346, ano de fabricação 

2011 e modelo 2011, cor PRETA, placa NBA1708, Renavam 00342618512. 

RESUMO INICIAL: O autor concedeu ao réu um financiamento no valor de 

R$ 16.562,57, para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no 

valor de R$ 549,49, com vencimento final em 30/06/2021, mediante 

Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por 

Alienação Fiduciária, celebrado em 29/06/2017. Em garantia das 

obrigações assumidas, o réu transferiu em Alienação Fiduciária, o(s) 

bem(ns) descrito(s) no supra mencionado contrato a saber: Marca 

RENAULT, modelo FLUENCE DYN20M, chassi n.º 8A1LZBW26BL820346, 

ano de fabricação 2011 e modelo 2011, cor PRETA, placa NBA1708, 

Renavam 00342618512. Ocorre, porém, que o réu tornou-se inadimplente, 

deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 30/07/2018, 

incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e §2º, do 

Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014. Eu, , digitei. 

Cuiabá - MT, 3 de outubro de 2019. Laura Ferreira Araújo e Medeiros 

Gestora Judiciária

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024095-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTERSON OSVINO RECH (REU)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N 

1024095-44.2018.8.11.0041 AÇÃO MONITÓRIA REQUERENTE(S): BANCO 

DO BRASIL SA ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: FABIULA MULLER 

e BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO(A,S): ANTERSON OSVINO RECH 

CITANDO(A,S): ANTERSON OSVINO RECH - CPF: 562.766.800-87 DATA 

DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/08/2018 VALOR DO DÉBITO: R$ 

135.050,05 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, constante da petição inicial e do despacho judicial 

adiante transcritos, para, no prazo de dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento de R$ 135.050,05. Poderá, ainda, a parte ré, no 

mesmo prazo, oferecer embargos monitórios. RESUMO DA INICIAL: Em 28 

de outubro de 2016, o Requerido solicitou ao Requerente um CRÉDITO 

DIRETO AO CONSUMIDOR e utilizou o produto CDC EMPRESTIMO – BB 

CRÉDITO RENOVAÇÃO nº 875.466.013 , pelo qual foi disponibilizado o 

crédito no valor de R$103.266,05 (cento e três mil duzentos e sessenta e 

seis reais e cinco centavos). Trata -se de Comprovante de 

Empréstimo/Financiamento no qual o Requerente disponibilizou para o 

Requerido o valor supracitado como limite de Crédito conforme descrição 

no preâmbulo do aludido Contrato. Pactuaram as partes que o Requerido 

realizaria pagamento em favor do Requerente, em 60 (sessenta) 

prestações mensais e sucessivas, conforme apontada no Instrumento de 

Crédito. Ocorre que o Requerido utilizou o valor contratado, contudo, não 

cumpriu com as obrigações definidas no Instrumento de Crédito no tocante 

ao pagamento do valor utilizado. Desta forma tornou -se inadimplente , 

sendo exigida a integralidade da dívida . O valor total atualizado da dívida 

que, acrescido dos encargos financeiros pactuados até 19 de agosto de 

2018, perfaz a quantia de R$ 135.050,05 (cento e trinta e cinco mil 

cinquenta reais e cinco centavos). ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a 

obrigação, a parte requerida ficará isenta de custas e honorários. 2) Não 

havendo o cumprimento e nem a interposição de embargos no prazo 

indicado, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, 

prosseguindo o processo pelo rito de execução adequado. 3) Não 

havendo resposta no prazo especificado será decretada a revelia com 

nomeação de Curador Especial. Cuiabá - MT, 22 de janeiro de 2020. 

Assinado Digitalmente Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestora Judiciária

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0035993-81.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA PORTO MOUSSALEM (EXECUTADO)

UPPIG CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS 

N 0035993-81.2012.8.11.0041 AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL EXEQÜENTE(S): KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO 

ADVOGADO DA PARTE EXEQÜENTE(S): RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA e CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS EXECUTADO 

(A,S): UPPIG CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - ME e MARIANA 

PORTO MOUSSALEM CITANDO(A,S): MARIANA PORTO MOUSSALEM - 

CPF: 853.567.431-49 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/10/2012 

VALOR DO DÉBITO: 81.733,75 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA 

PARTE DEVEDORA acima qualificada para, para no prazo de 03 (três) 

dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o pagamento da 

dívida (art. 829, CPC), ressaltando que não havendo pagamento será 

expedido mandado de penhora e o Senhor Oficial de Justiça efetuará a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do 

bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA 

DEVIDAMENTE CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de embargos também será contado a partir da data de 

expiração do prazo deste edital. FICA, AINDA, DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA da possibilidade de depositar em juízo apenas 30% da 

execução (valor principal + custas + honorários) e o valor remanescente 

em até 6 vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 1% 

ao mês (art. 916 do CPC). RESUMO DA INICIAL: Em 04/10/2011, a 

Executada e seu Interveniente Garantidor firmaram perante o Exequente a 

seguinte, o Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, 

Forma de Pagamento e Outras Avenças n° 11230731091, no valor 

financiado de R$ 113.600,00 (cento e treze mil e seiscentos reais), para 

pagamento em 24 (vinte e quatro) prestações no valor unitário de R$ 

6.163,96 (seis mil cento e sessenta e três reais e noventa e seis 
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centavos), com o 1° vencimento em 10/11/2011 e último para 10/10/2013. 

Ocorre que a executada e seu interveniente garantidor encontram-se 

inadimplentes desde a 10ª parcela, vencida na data de 10/08/2011, 

constituindo-se em mora permanente perante o Exequente, ocasionando o 

vencimento antecipado do pacto. Ao não saldarem os valores que lhe 

foram creditados, a Executada e seu interveniente garantidor contraíram 

perante a financeira, uma dívida de R$ 81.733,74 (oitenta e um mil 

setecentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos). 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, independentemente da realização ou não da penhora, terá(terão) o 

prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) embargos. Não havendo 

resposta no prazo especificado, será decretada a revelia com nomeação 

de Curador Especial. Cuiabá - MT, 23 de janeiro de 2020. Assinado 

Digitalmente Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011516-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR JULIANO BATISTELLA (EXECUTADO)

B R INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011516-98.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: B R INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME, 

ALTAIR JULIANO BATISTELLA Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, 

decreto a revelia da parte Requerida citada por edital, nomeando-lhe 

Curadora Especial, na pessoa da Defensoria Pública que atua nesta Vara 

Especializada. Proceda-se a anotação necessária na autuação e etiqueta 

do processo. Após, intime-a para apresentar defesa. Em seguida, 

atualize-se o débito, custas e despesas processuais, acrescendo os 

honorários advocatícios fixados e proceda-se penhora on line. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029145-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C.F.C.REGIONAL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

CIELO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029145-51.2018.8.11.0041. AUTOR(A): C.F.C.REGIONAL 

LTDA - ME REU: CIELO S.A., BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro a 

dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, concluso. CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001918-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CEZAR DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001918-18.2020.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: NILTON CEZAR DE SOUZA Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002390-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIFER RAFAELA PACHECO DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 2 3 9 0 - 1 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GENIFER 

RAFAELA PACHECO DOS SANTOS SILVA Vistos, etc. Certifique-se sobre 

a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 
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exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002425-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CONCEICAO MARCAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002425-76.2020.8.11.0041. AUTOR: JOSE DA CONCEICAO MARCAL 

REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a 

impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte 

requerente fez comprovação de seus rendimentos e não há como 

considerá-lo pobre diante da Lei. Assim, Intime-se a parte autora para no 

prazo de quinze dias, proceder a comprovação de recolhimento da guia de 

distribuição e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de 

extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 

de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002438-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON APARECIDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002438-75.2020.8.11.0041. AUTOR: EMERSON APARECIDO DA SILVA 

REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando 

que a parte requerente fez comprovação de seus rendimentos e não há 

como considerá-lo pobre diante da Lei, estando sua declaração, 

divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. Assim, 

Intime-se a parte autora para no prazo de quinze dias proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002531-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO JOSE DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002531-38.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: SEVERINO JOSE DE LIMA Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040064-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (EXECUTADO)

SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1040064-02.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: GERALDO ALUIZIO GUIMARAES, SUELY DOLORES 

MACIEL DE ARRUDA E SA Vistos, etc. Homologo o acordo para surtir seus 

efeitos legais. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, 

conforme anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no 

que determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de 

penhora, se existente. Custas pelo executado. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1052211-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS GALIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Antônio Domingos Galiano, devidamente qualificado nos autos, 
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ingressou com a presente Ação Revisional de Contrato c/c Consignação 

em Pagamento e Tutela de Evidência, contra Banco BMG S/A. Inicialmente 

postulou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e informou que 

opta pela realização de audiência de conciliação ou de mediação. Alegou 

em síntese que realizou um empréstimo pessoal, contrato n.º 1228497, 

junto ao banco requerido, no valor de R$ 2.997,44 (dois mil novecentos e 

noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos) em 30/julho/2019, 

parcelado em 15 vezes de R$ 624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais), 

onde foi avençada taxa de juros acima de mercado. Asseverou sobre o 

princípio da transparência. Elucidou sobre a onerosidade excessiva da 

taxa de juros. Aduziu sobre boa-fé objetiva. Sustentou sobre a revisão 

contratual, face de abusividade da taxa dos juros remuneratórios 

cobrados. Pugnou pela compensação dos valores pagos à maior na 

importância de R$ 599,74 (quinhentos e noventa e nove reais e setenta e 

quatro centavos). Requereu a concessão da tutela de evidência, de modo 

a autorizar a consignação em pagamento do valor de R$ 4.262,21 (quatro 

mil duzentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos), parcelado em 

quinze vezes iguais de R$ 284,15 (duzentos e oitenta e quatro reais e 

quinze centavos), com o vencimento no dia 10 de cada mês subsequente, 

de forma a quitar o contrato objeto desta ação E/OU parcelado em sete 

vezes iguais de R$ 608,89 (seiscentos e oito reais e oitenta e nove 

centavos), bem como, a suspenção das cobranças consignadas em sua 

conta corrente. Pugnou pela inversão do ônus da prova. Rogou pela 

procedência da ação, para que seja revisto o contrato, restabelecendo-se 

as taxas de juros remuneratórios ali consignadas, de 18% ao mês para a 

taxa média de mercado 6,76% ao mês. Instruiu seu pedido com 

documentos de ids. Núm. 26013459 - Pág. 1 / Núm. 26013467 - Pág. 1. A 

justiça gratuita foi deferida e a tutela foi indeferida nos termos da decisão 

de id. Núm. 26015396 - Pág. 1. Em resposta o requerido apresentou 

contestação no id. Núm. 26688022 - Pág. 1. Inicialmente, aduziu sobre seu 

desinteresse na designação de audiência de conciliação. Preliminarmente, 

requereu a extinção do processo sem julgamento de mérito - artigo 330, § 

2 do ncpc, bem como pela falta de interesse de agir nos termos do artigo 

485, inciso vi do NCPC. Refutou o pedido de tutela antecipada, diante da 

inexistência de prova do preenchimento dos requisitos legais. Impugnou o 

pedido de depósito do valor incontroverso e a inversão do ônus da prova. 

Da limitação infraconstitucional dos juros remuneratórios. Elucidou sobre a 

taxa média de mercado publicada pelo bacen. Questionou o pedido de 

repetição do indébito. Rogou pela improcedência da ação, com o 

indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem julgamento 

do mérito, tendo em vista a falta de discriminação de valores a serem 

revistos nesta ação, bem como a extinção da presente ação, diante da 

ausência de interesse processual do autor, nos termos do art. art. 485, VI 

do CPC. Juntou documentos nos ids. Núm. 26688023 - Pág. 1 / Núm. 

26688025 - Pág. 20. No id. Núm. 27023628 - Pág. 1 foi juntado aos autos à 

decisão do Recurso de Agravo de Instrumento n. º 

1018468-51.2019.811.0000 onde deferiu a liminar vindicada para autorizar 

a consignação da quantia incontroversa, relativamente às parcelas 

vincendas, obstando, ainda, a constituição em mora do agravante. E em 

ato contínuo no id. Núm. 27158006 - Pág. 1 a parte requerente foi intimada 

para proceder à consignação como determinado no V. Acórdão. A parte 

requerente não procedeu com o pagamento da consignação. No id. Núm. 

27531752 - Pág. 1 apresentou réplica à contestação, ratificando os termos 

da inicial. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se o presente de Ação Revisional de Contrato 

c/c Consignação em Pagamento e Tutela de Evidência, contra Banco BMG 

S/ onde a parte requerente pugnou pela concessão dos benefícios da 

justiça gratuita e informou que opta pela realização de audiência de 

conciliação ou de mediação. Sustentou sobre a revisão contratual, face de 

abusividade da taxa dos juros remuneratórios cobrados. Pugnou pela 

compensação dos valores pagos a maior na importância de R$ 599,74 

(quinhentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos). 

Requereu a concessão da tutela de evidência, de modo a autorizar a 

consignação em pagamento do valor de R$ 4.262,21 (quatro mil duzentos 

e sessenta e dois reais e vinte e um centavos), parcelado em quinze 

vezes iguais de R$ 284,15 (duzentos e oitenta e quatro reais e quinze 

centavos), com o vencimento no dia 10 de cada mês subsequente, de 

forma a quitar o contrato objeto desta ação E/OU parcelado em sete vezes 

iguais de R$ 608,89 (seiscentos e oito reais e oitenta e nove centavos), 

bem como a suspenção das cobranças consignadas em sua conta 

corrente. Pugnou pela inversão do ônus da prova. Rogou pela 

procedência da ação, para que seja revisto o contrato, restabelecendo-se 

as taxas de juros remuneratórios ali consignadas, de 18% ao mês para a 

taxa média de mercado 6,76% ao mês. Por seu turno, o requerido 

inicialmente aduziu sobre seu desinteresse na designação de audiência de 

conciliação. Preliminarmente requereu a extinção do processo sem 

julgamento de mérito - artigo 330, § 2 do ncpc, bem como pela falta de 

interesse de agir nos termos do artigo 485, inciso vi do NCPC. Refutou o 

pedido de tutela antecipada, diante da inexistência de prova do 

preenchimento dos requisitos legais. Impugnou o pedido de depósito do 

valor incontroverso e a inversão do ônus da prova. Da limitação 

infraconstitucional dos juros remuneratórios. Elucidou sobre a taxa média 

de mercado publicada pelo bacen. Questionou o pedido de repetição do 

indébito. Rogou pela improcedência da ação, com o indeferimento da 

petição inicial e a extinção do processo sem julgamento do mérito, tendo 

em vista a falta de discriminação de valores a serem revistos nesta ação, 

bem como a extinção da presente ação, diante da ausência de interesse 

processual do autor, nos termos do art. art. 485, VI do CPC. Compulsando 

os autos verifica-se que está pronto para receber decisão, dispensando 

produção de provas em audiência ou pericial, cabendo julgamento 

antecipado na lide, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de 

Processo Civil. Razão pela qual, passo ao julgamento antecipado da lide. É 

dispensável a inversão do ônus da prova, porquanto a matéria é de direito 

e documental e já estão nos autos para julgamento. Inicialmente passo a 

análise das preliminares suscitadas. Com relação a preliminar de extinção 

do processo sem julgamento de mérito - art. 330 § 2º do CPC, não merece 

guarida, pois não há fundamento do excesso de valores, e sim, 

questionamento sobre a legalidade cobrança de encargos contratuais, no 

qual pretende exclusão de alguns. Rejeito pedido. Do mesmo modo, não 

merece prosperar a alegação de falta de interesse de agir nos termos do 

artigo 485, inciso VI do NCPC. O interesse processual, em suma, exige a 

conjugação do binômio necessidade e adequação, cuja presença 

cumulativa é sempre indispensável para franquear à parte a obtenção da 

sentença de mérito. (Curso de direito Processual Civil, volume I, Teoria 

Geral do Direito Processual Civil e do Processo de Conhecimento, 

Humberto Theodoro Júnior, Ed. Forense, 50ª edição, páginas 62/64). Ora, 

na espécie, se a parte autora pretende a revisão das clausulas 

contratuais nítido esta o seu interesse processual, pois demonstrou a 

necessidade de um pronunciamento judicial. Rejeito a preliminar. Quanto à 

questão de fundo, convêm salientar que o diante do contrato acostado 

nos autos verifica-se que procede, os argumentos apresentados pela 

requerente em pretender a revisão dos juros remuneratórios, não 

prevalecendo o pactuado entre as partes. Conforme o contrato de id. Núm. 

27271964 – Pág. 1 está presente a abusividade como narrado na inicial, 

pois o percentual ali fixado está fora de valor de mercado, ou seja, 

18,00% ao mês e 648,98% ao ano, ficando evidenciado o abuso dos juros 

remuneratórios. Não deve prevalecer o que fora avençado, diante da 

abusividade dos juros remuneratórios estarem acima do praticado pelo 

mercado, e do art. 2035 CC, que possibilita a modificação das convenções 

entre as partes que afastam os princípios norteadores da ordem pública. É 

autorizado à revisão contratual quando há cláusulas abusivas ou 

desproporcionais, quanto aos juros cobrados, há incidência desta 

exorbitância, não devendo prevalecer o avençado. Há muito vem 

decidindo que a Instituição Financeira, apesar de não está afeta a limitação 

de juros remuneratórios, estes não podem ser aplicados abusivamente 

como demonstrado nos autos. Ora, não se pode achar dentro da 

normalidade taxa de juros de 18,00% ao mês e 648,98% ao ano. Assim, 

apesar da Instituição financeira não estar afeta a limitação de juros de 

12% ao ano, não poderá usar abusividade em seus encargos, devendo 

ser aplicado outro índice aceito em mercado, sendo a taxa de 6,76% ao 

mês, como postulado pela embargante. Quanto ao pedido de repetição de 

indébito, em razão da alteração dos encargos aqui dirimido, deve ser 

acolhido, pois após a adequação do contrato como aqui dirimido, deverá o 

requerido proceder à restituição daquilo que o autor pagou à maior de 

forma simples e atualizada. Até então, deverá a parte autora deverá 

proceder aos depósitos dos valores incontroversos como já concedidos 

nos autos, sob pena de o requerido continuar com as cobranças dos 

incontroversos em sua conta corrente. É patente, que no caso, tem 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de 

contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido 

pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como 

destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 

1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de 

contrato e súmula 297 do STJ. Diante do exposto e considerando o que 
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mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação 

Declaratória de Nulidade Contratual C/C Repetição de Indébito Danos 

Morais e Antecipação Tutela e ACOLHO em parte o pedido inicial, com 

fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo 

Civil, para fazer incidir a taxa de juros de 6,76% ao mês, desde o início da 

contração. Não havendo depósitos de valores incontroversos como já 

deferido a parte autora, poderá o requerido efetivar os descontos dos 

referidos valores incontroversos em sua conta corrente. Faculto a 

restituição dos valores pagos à maior de forma simples e atualizada. 

Considerando que o autor decaiu da parte mínima, condeno o requerido 

nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizados a partir do 

ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo, ficando o requerido para adequar o contrato e 

pagar a condenação em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de 

aplicação de multa de dez por cento e expedição de mandado de penhora 

e avaliação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 23.01.20

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015522-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BONATO DE AMORIM (EXECUTADO)

GILDOMAR ALCERIO MAIERON (EXECUTADO)

SEGVEL-SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1015522-51.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A EXECUTADO: SEGVEL-SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA 

LTDA - EPP, GILDOMAR ALCERIO MAIERON, LUCAS BONATO DE AMORIM 

Vistos. Processo pendente de vinculação das custas e taxa judicial. Por 

esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o 

Exequente a devida regularização/recolhimento das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 18 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1045379-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENILTON FEITOSA DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1045379-74.2019.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: DENILTON 

FEITOSA DIAS Vistos etc. Proposta a ação, sobreveio o despacho de id. 

24788978, determinando a emenda da inicial para que se juntasse aos 

autos comprovante válido da notificação, e ainda determinando o 

recolhimento das custas processuais. Pela certidão de id. 25894655, 

certificou-se que havia transcorrido o prazo para a emenda da petição 

inicial. Somente no dia 22/11/2019 (id. 2633599), o advogado da parte 

autora juntou requerimento dizendo que estava comprovando o 

recolhimento das custas processuais, no entanto sem juntar nenhum 

recibo, e mesmo que o fizesse, além de já ter transcorrido o prazo, não 

atendeu toda a determinação contida no despacho que ordenou a emenda. 

Isto posto, e com fulcro no artigo 330, inciso IV, do CPC, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, sem resolver o mérito (art. 485, I, do CPC). Condeno a 

parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P. R. I. C. 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046008-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DE OLIVEIRA TREVISAN (EXECUTADO)

IMAGINARIO COMUNICACAO VISUAL E EVENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1046008-48.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: IMAGINARIO COMUNICACAO VISUAL E EVENTOS LTDA - 

ME, DIEGO DE OLIVEIRA TREVISAN Vistos, etc. Defiro a suspensão do 

feito até cumprimento do acordo, conforme solicitado na petição de ID 

27777633. Após, diga-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de janeiro 

de 2020. Vistos etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, 

comprovando o recolhimento das custas. Entretanto, deixou transcorrer o 

prazo assinalado, sem a comprovação determinada. Diante do exposto, 

indefiro a inicial e julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. C. 

(Documento datado e assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1061855-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA CAMARGO FERNANDES (REQUERIDO)

 

DEPOSITE A PARTE AUTORA DILIGENCIA PARA SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011155-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO GABRIEL DE SOUZA (REU)

MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1011155-13.2019.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE REU: MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EI, RICARDO GABRIEL 

DE SOUZA Vistos etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos 

autos, comprovando o recolhimento das custas. Entretanto, deixou 
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transcorrer o prazo assinalado, sem a comprovação determinada. Diante 

do exposto, indefiro a inicial e julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. C. 

(Documento datado e assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026163-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTO ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1026163-30.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ADEILTO ROCHA 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, 

comprovando o recolhimento das custas. Entretanto, deixou transcorrer o 

prazo assinalado, sem a comprovação determinada. Diante do exposto, 

indefiro a inicial e julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. C. 

(Documento datado e assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044054-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA DA CONCEICAO SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1044054-64.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: SONIA MARIA DA CONCEICAO SILVA Vistos 

etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, comprovando o 

recolhimento das custas. Entretanto, deixou transcorrer o prazo 

assinalado, sem a comprovação determinada. Diante do exposto, indefiro 

a inicial e julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, 

do CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. C. (Documento datado e 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048824-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1048824-03.2019.8.11.0041. AUTOR(A): PATRICIA DE 

MIRANDA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. A parte autora foi 

intimada para manifestar nos autos, comprovando o recolhimento das 

custas. Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem a 

comprovação determinada. Diante do exposto, indefiro a inicial e julgo 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. C. (Documento datado e assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037748-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GUIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1037748-79.2019.8.11.0041. REQUERENTE: GILBERTO GUIA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. A parte autora foi 

intimada para manifestar nos autos, comprovando o recolhimento das 

custas. Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem a 

comprovação determinada. Diante do exposto, indefiro a inicial e julgo 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. C. (Documento datado e assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047872-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARYNILCE DOS SANTOS SOUZA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1047872-24.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MARYNILCE DOS 

SANTOS SOUZA CAMPOS REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. A 

parte autora foi intimada para manifestar nos autos, comprovando o 

recolhimento das custas. Entretanto, deixou transcorrer o prazo 

assinalado, sem a comprovação determinada. Diante do exposto, indefiro 

a inicial e julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, 

do CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. C. (Documento datado e 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037464-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARINA GUIMARAES WACHTEL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1037464-71.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ROSA MARINA 

GUIMARAES WACHTEL Vistos etc. A parte autora foi intimada para 

manifestar nos autos, comprovando o recolhimento das custas. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem a comprovação 

determinada. Diante do exposto, indefiro a inicial e julgo EXTINTO o feito, 

nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. C. (Documento datado e assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031733-94.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RONDON JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1031733-94.2019.8.11.0041. REQUERENTE: JORGE RONDON 

JUNIOR REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. A parte autora foi 

intimada para manifestar nos autos, comprovando o recolhimento das 

custas. Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem a 

comprovação determinada. Diante do exposto, indefiro a inicial e julgo 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. C. (Documento datado e assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027959-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES (REQUERIDO)

 

DEPOSITE A PARTE AUTORA DILIGENCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA EM 

CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001726-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. C. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. D. S. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001726-85.2020.8.11.0041 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: REGINA LUIZA DOS SANTOS 

RIBEIRO Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do recolhimento das 

custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao número do processo. 

No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação 

da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a parte autora para 

efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, 

volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando regulares as 

despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - 

Trata-se de pedido de busca e apreensão liminar de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. (Documento datado e 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001770-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA FERREIRA DAMACENO (EXECUTADO)

KEILA LELES MOREIRA SILVA (EXECUTADO)

KEILA LELES MOREIRA SILVA 01421782170 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001770-07.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: KEILA LELES MOREIRA 

SILVA 01421782170, KEILA LELES MOREIRA SILVA, NEUZA FERREIRA 

DAMACENO Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do recolhimento 

das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao número do 

processo. No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de 

vinculação da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a parte autora 

para efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem 

regularização, volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando 

regulares as despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado 

(item II). - II - 1. Cite-se e intime-se a parte KEILA LELES MOREIRA SILVA 

01421782170 e outros (2), nos termos do art. 829 do CPC/2015, para 

efetuar o pagamento do débito em 03 dias. 2. Não sendo providenciado, 

deve o Sr. Oficial de Justiça promover a penhora e avaliação de bens, 

suficientes para pagamento do débito, intimando-se o devedor em seguida; 

se não for localizado, deverá ser procedido conforme o § 1º, art. 829, 

CPC/2015. 3. Sendo a hipótese de não localização do devedor para 

citação, deverá proceder-se ao arresto nos termos do art. 830, CPC/2015. 

4. Para imediato e integral pagamento do débito, fixo honorários 

advocatícios do patrono da parte credora em 10% sobre o montante, 

possibilitada a redução nos termos do art. 827, § 1º, CPC/2015, devendo 

tal circunstância ser mencionada na intimação. 5. O devedor deverá ainda 

ser cientificado quanto à possibilidade de interposição de embargos de 

devedor nos termos dos arts. 914, 915 e seguintes do CPC/2015, e – se 

for o caso de reconhecimento do crédito, comprovando-se o depósito de 

30% do valor em execução, inclusive custas e honorários advocatícios – 

poderá requerer a admissão do pagamento restante em 06 meses com 

correção monetária e juros de 1% ao mês com base no art. 916, 

CPC/2015. 6. Feita tal manifestação pelo devedor, deverá a Secretaria 

Judicial, independentemente de nova conclusão ou despacho, promover a 

intimação prevista no art. 916, § 1º, CPC/2015, vindo em seguida os autos 

conclusos para resolução do incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 17 de 

janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001820-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T B N RONDON VIEIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

TELMA BEATRIZ NUNES RONDON VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001820-33.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: T B N RONDON VIEIRA 

Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e 

demais taxas, bem como sua vinculação ao número do processo. No caso 

do não recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) 

guia(s) ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a 

devida regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, 

volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando regulares as 

despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - 1. 

Cite-se e intime-se a parte T B N RONDON VIEIRA, nos termos do art. 829 

do CPC/2015, para efetuar o pagamento do débito em 03 dias. 2. Não 

sendo providenciado, deve o Sr. Oficial de Justiça promover a penhora e 

avaliação de bens, suficientes para pagamento do débito, intimando-se o 

devedor em seguida; se não for localizado, deverá ser procedido 

conforme o § 1º, art. 829, CPC/2015. 3. Sendo a hipótese de não 

localização do devedor para citação, deverá proceder-se ao arresto nos 

termos do art. 830, CPC/2015. 4. Para imediato e integral pagamento do 

débito, fixo honorários advocatícios do patrono da parte credora em 10% 

sobre o montante, possibilitada a redução nos termos do art. 827, § 1º, 

CPC/2015, devendo tal circunstância ser mencionada na intimação. 5. O 

devedor deverá ainda ser cientificado quanto à possibilidade de 

interposição de embargos de devedor nos termos dos arts. 914, 915 e 

seguintes do CPC/2015, e – se for o caso de reconhecimento do crédito, 

comprovando-se o depósito de 30% do valor em execução, inclusive 

custas e honorários advocatícios – poderá requerer a admissão do 

pagamento restante em 06 meses com correção monetária e juros de 1% 

ao mês com base no art. 916, CPC/2015. 6. Feita tal manifestação pelo 

devedor, deverá a Secretaria Judicial, independentemente de nova 

conclusão ou despacho, promover a intimação prevista no art. 916, § 1º, 

CPC/2015, vindo em seguida os autos conclusos para resolução do 

incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002248-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. V. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

RAFAEL CORDEIRO DO REGO OAB - PR45335 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002248-15.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: SELMA REGINA MELO Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de SELMA 

REGINA MELO com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022645-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE FELIX NORONHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO , 21 de 

julho de 2017. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para MANIFESTAR SOBRE A IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO EM RECONVENÇÃO. Nº DO PROCESSO: 

1022645-37.2016.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 7.541,98 ESPÉCIE: 

BUSCA E APREENSÃO (181) Advogados do(a) REQUERENTE: FLAVIO 

NEVES COSTA - MT0012406S, DIEGO DA COSTA MARQUES - 

MT0017154A, RICARDO NEVES COSTA - MT0012410S, RAPHAEL NEVES 

COSTA - MT12411/A OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ ( )
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017616-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGNER A. P. GIUGNI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1017616-06.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: ROGNER A. P. GIUGNI - ME Vistos. Pendente de 

vinculação o recolhimento de custas e taxa judicial. Por esta razão, no 

prazo de quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) realize o Exequente o 

devido recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Recolhidas as custas, expeça-se o mandado executivo, 

citando-se a parte Executada para efetuar o pagamento apontado na 

inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, 

art. 829). Proposta a presente execução de título extrajudicial, nos termos 

dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, 

ressaltando-se que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso 

queira, o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida 

pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de 

averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos 

a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do 

NCPC. Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no 

mandado as disposições dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 para serem 

cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 9 de novembro 

de 2016 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025480-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ARAUJO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1025480-61.2017.8.11.0041 REQUERENTE: KIRTON BANK 

S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: NELSON ARAUJO DA SILVA Vistos. 

Trata-se de ação de busca e apreensão em que o Autor trouxe anexo a 

inicial, comprovante de envio de correspondência de notificação do 

Devedor, negativo, com a informação de que não fora entregue por motivo 

“endereço insuficiente” (Documento ID. 9492306). Não tendo a notificação 

extrajudicial sido entregue no endereço constante do contrato, em virtude 

da informação alhures, evidente o não cumprimento da formalidade exigida 

em lei, pois é indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de 

notificação pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital. 

Por esta razão, deve o Autor emendar a inicial em quinze (15) dias, sob 

pena de indeferimento desta. E ainda, nos termos do Provimento n.º 

22/2016-CGJ, intime-se o Autor a promover a vinculação da guia de 

recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação. Não 

sendo juntada a guia acompanhada do respectivo recolhimento no prazo 

estabelecido no art. 290, do NCPC, em cinco (05) dias, haverá o 

cancelamento da distribuição da presente demanda. Intime-se. Cuiabá/MT, 

24 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028430-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TREVISAN (REU)

KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN (REU)

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (REU)

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (REU)

 

COMPROVE A PARTE AUTORA EM CINCO DIAS AS CUSTAS REFERENTE 

A DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA

Certidão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009242-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URBANO SANTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Certidão de 

Tempestividade Certifico que a contestação foi protocolada 

tempestivamente. CUIABÁ, 29 de março de 2018 ANGELICA CRISTINA 

TEIXEIRA QUEIROZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007317-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEMIMA DE MORAES GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por Jemina de Moraes Gonçalves em desfavor 

de Banco Daycoval S.A, aduzindo que em 15/08/2017, firmou contrato de 

empréstimo consignado com o réu, a ser adimplido em 96 parcelas de R$ 

487,03, mas em novembro e dezembro de 2017, não foi descontadas as 

prestações devido à ordem de suspensão pelo Estado de MT. Narra que 

em março/2018 efetuou pagamento da parcela referente ao mês de 

dezembro/2017, e foi surpreendida com a informação de que seu nome 

estava inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente à parcela 

vencida em janeiro/2018, entretanto, assevera que ela foi paga, já que 

descontada diretamente de sua folha de pagamento. Requer o deferimento 

da tutela de urgência para que seja determinada a exclusão da 

negativação e a imediata suspensão dos descontos indevidos da folha de 

pagamento da autora, sob pena de multa. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 
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não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que, analisando os espelhos das folhas de pagamento da autora, não 

se vislumbra qualquer desconto realizado pela ré, a não ser os valores 

das parcelas decorrentes do pacto exposto pela autora na inicial. E quanto 

à negativação, a autora informou na petição de Id. 12855425 que o réu 

efetuou a baixa da restrição, restando prejudicado tal pedido. Nesse 

contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo 

Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: "Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: "Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação ao requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 16/07/2018, às 11h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de maio de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022895-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DIAS DE MOURA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE DE MELO ALMEIDA OAB - MT6762/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO , 22 de 

setembro de 2017. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 1022895-70.2016.8.11.0041 

VALOR DA CAUSA: R$ 25.549,81 ESPÉCIE: BUSCA E APREENSÃO (181) 

Advogado do(a) REQUERENTE: JAMIL ALVES DE SOUZA - MT0012880A 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ ( )

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003685-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BODYCHEF INDUSTRIA DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MICHELLY MOURA MATOS (EXECUTADO)

MARIO PINHEIRO ESPOSITO FILHO (EXECUTADO)

MARIO PINHEIRO ESPOSITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO(A))

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1003685-96.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE 

MATO GROSSO EXECUTADO: BODYCHEF INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

SAUDAVEIS LTDA - ME, MARIO PINHEIRO ESPOSITO FILHO, MICHELLY 

MOURA MATOS, MARIO PINHEIRO ESPOSITO Vistos. Cumpra-se o 

comando judicial retro. Cuiabá (MT), 15 de agosto de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016513-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GIMENES VIA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

YURI FLORES DA CUNHA FREITAS OAB - MT23024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1016513-27.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE GIMENES VIA 

FILHO RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Considerando a realização 

da audiência de conciliação (ID. 10191469), aguarde-se, eventual 

apresentação de contestação e/ou seu decurso do prazo. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de outubro de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017764-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EMERSON FREITAS BERTHOLDO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT15283-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA PROCESSO 

1017764-80.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 41.374,69 ESPÉCIE: 

BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE 

CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE 

MATO GROSSO CPF: 36.900.256/0001-00, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI CPF: 728.423.851-87, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE 

ABREU CAVALCANTI CPF: 027.801.751-76 POLO PASSIVO: REQUERIDO: 

EMERSON FREITAS BERTHOLDO DE SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar apresentando a 

contrarrazões ao recurso CUIABÁ, 18 de setembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024550-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LOPES BERNARDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Certidão CERTIFICO 

NESTA DATA QUE INTIMO A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NO 

PRAZO DE 05 DIAS SOBRE A CERTIDAO NEGATIVA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. MARCO ANTONIO RODRIGUES 

DE MEDEIROS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005875-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO NESTA DATA , QUE INTIMO A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR NO PRAZO DE 05 DIAS SOBRE A CERTIDAO NEGATIVA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028725-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANE MARIA ZAMAR TAQUES (EXECUTADO)

ANALAURA I. Z. T. GONCALVES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANALAURA IZALTINA ZAMAR TAQUES GONCALVES OAB - 

976.199.141-53 (REPRESENTANTE)

 

CERTIFICO QUE NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇAO DA PARTE 

EXEQUENTE PARA MENIFESTAR NO PRAZO DE 05 DIAS SOBRE A 

CERTIDAO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021677-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO BENEDITO DE MAGALHAES (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE INTIMO A PARTE REQUERENTE NO PRAZO DE 05 DIAS 

PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDAO NEGATIVA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002408-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO-OESTE COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA - EIRELI 

(EXECUTADO)

WANDER DUARTE E SOUZA (EXECUTADO)

DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002408-45.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: CENTRO-OESTE COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA - 

EIRELI, WANDER DUARTE E SOUZA, DARIO FRANCISCO LANDOLFI 

SALINAS Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO DO 

BRASIL SA e CENTRO-OESTE COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA - 

EIRELI e outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047998-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIL DO BOMDESPACHO DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 4 7 9 9 8 - 7 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ODENIL DO 

BOMDESPACHO DE QUEIROZ Vistos etc. Defiro o pedido de dilação de 

prazo por mais 30 (trinta) dias. Decorrido esse período sem a informação 

correta, o feito será extinto. Int. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1037603-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037603-91.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ANTONIO DA SILVA SANTOS 

REU: AYMORE Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes ANTONIO DA 

SILVA SANTOS e AYMORE para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1037603-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037603-91.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ANTONIO DA SILVA SANTOS 

REU: AYMORE Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes ANTONIO DA 

SILVA SANTOS e AYMORE para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002564-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DE SOUZA SA - COLCHOARIA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002564-28.2020.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: 

JEFFERSON DE SOUZA SA - COLCHOARIA - ME Vistos etc. Certifique-se 

a regularidade das custas processuais e demais despesas do processo, 

bem como sua vinculação aos autos. No caso de não recolhimento, 

irregularidade, ou falta de vinculação, intime-se a parte autora para 

recolher ou sanar a irregularidade no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Verificada a regularidade das custas e 

despesas, CITE-SE a parte ré JEFFERSON DE SOUZA SA - COLCHOARIA 

- ME, na forma do art. 335, III, incluindo no mandado as disposições dos 

arts. 252 ao 255 todos do CPC. DEIXO de designar a audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade em 

processos dessa vara, diante do pouquíssimo êxito das conciliações, 

como vem sendo observado ao longo do tempo, o que servirá apenas 

para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. Ressalto, todavia, que 

futuramente caso haja interesse das duas partes na realização do ato, 

nada impede que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V 

do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009053-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PIMENTA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

MARSIO HENRIQUE PIMENTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Certidão de Decurso 

de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) do autor Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001802-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMILIANO FERNANDES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001802-17.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: ESMILIANO FERNANDES DA SILVA - ME Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO VOLKSWAGEN S.A. e 

ESMILIANO FERNANDES DA SILVA - ME para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 
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DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001802-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMILIANO FERNANDES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001802-17.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: ESMILIANO FERNANDES DA SILVA - ME Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO VOLKSWAGEN S.A. e 

ESMILIANO FERNANDES DA SILVA - ME para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033793-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO JORGE DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033793-11.2017.8.11.0041 AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO REU: CAIO 

JORGE DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E 

NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO e CAIO JORGE DA SILVA para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033793-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO JORGE DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033793-11.2017.8.11.0041 AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO REU: CAIO 

JORGE DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E 

NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO e CAIO JORGE DA SILVA para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002601-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. C. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. D. N. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002601-55.2020.8.11.0041 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: JOAN JOSE DO NASCIMENTO LIMA 

Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e 

demais taxas, bem como sua vinculação ao número do processo. No caso 

do não recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) 

guia(s) ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a 

devida regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, 

volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando regulares as 

despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. em face de JOAN JOSE DO 

NASCIMENTO LIMA com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 
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911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031447-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON WESLEY NASCIMENTO CERQUEIRA (EXECUTADO)

REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031447-87.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES 

EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: JEFFERSON WESLEY NASCIMENTO CERQUEIRA, 

REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, 

a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO 

DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

NO ESTADO DE MATO GROSSO e JEFFERSON WESLEY NASCIMENTO 

CERQUEIRA e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020620-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020620-17.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: SETA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR LTDA 

- EPP Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO 

BRADESCO e SETA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR LTDA 

- EPP para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020620-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020620-17.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: SETA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR LTDA 

- EPP Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO 

BRADESCO e SETA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR LTDA 

- EPP para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015667-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SERGIO SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015667-44 .2016 .8 .11 .0041  EXEQUENTE:  HSBC (BRASIL) 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. EXECUTADO: RODRIGO 

SERGIO SILVA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 
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tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes HSBC (BRASIL) 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e RODRIGO SERGIO SILVA 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035084-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIL BENEDITO VENTURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035084-46.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JOACIL BENEDITO VENTURA 

REU: BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes JOACIL BENEDITO VENTURA e BMG 

LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035084-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIL BENEDITO VENTURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035084-46.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JOACIL BENEDITO VENTURA 

REU: BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes JOACIL BENEDITO VENTURA e BMG 

LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017477-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (EXECUTADO)

LUIZ CLAUDIO SOARES FERREIRA (EXECUTADO)

EXPRESSO NOVA CUIABA LTDA (EXECUTADO)

RICARDO CAIXETA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017477-54.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL 

SA EXECUTADO: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA, LUIZ 

CLAUDIO SOARES FERREIRA, RICARDO CAIXETA RIBEIRO, EXPRESSO 

NOVA CUIABA LTDA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e PANTANAL TRANSPORTES 

URBANOS LTDA e outros (3) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014253-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA (EXECUTADO)

ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

KATIA REGINA ZALESKI DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014253-40.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA 

- ME, KATIA REGINA ZALESKI DA SILVA, CARLOS EDUARDO BARRETO 

DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO DO 

BRASIL SA e ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA 

- ME e outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014253-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA (EXECUTADO)

ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

KATIA REGINA ZALESKI DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014253-40.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA 

- ME, KATIA REGINA ZALESKI DA SILVA, CARLOS EDUARDO BARRETO 

DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO DO 

BRASIL SA e ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA 

- ME e outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014253-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA (EXECUTADO)

ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

KATIA REGINA ZALESKI DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014253-40.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA 

- ME, KATIA REGINA ZALESKI DA SILVA, CARLOS EDUARDO BARRETO 

DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO DO 

BRASIL SA e ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA 

- ME e outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014253-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA (EXECUTADO)

ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

KATIA REGINA ZALESKI DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014253-40.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA 

- ME, KATIA REGINA ZALESKI DA SILVA, CARLOS EDUARDO BARRETO 

DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO DO 

BRASIL SA e ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA 

- ME e outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032729-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA BOSCOLO CAMARGO (EXECUTADO)

PAULO CESAR BOSCOLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032729-63.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: PAULO CESAR BOSCOLO, ANDREA BOSCOLO CAMARGO 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes ITAU UNIBANCO 

S/A e PAULO CESAR BOSCOLO e outros para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 375503 Nr: 12030-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASERV - LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - 
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OAB:2.492/MT, MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - OAB:9.502/MT

 Desse modo considero válida a intimação do Requerente que não mantem 

seu endereço atualizado perante o Juízo, impossibilitando sua intimação 

pessoal e pelas razões já expendidas, JULGO EXTINTO o presente feito, 

sem resolução do mérito conforme art. 485, III, do CPC/2015.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorário advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do NCPC.Decorrido o prazo recursal, 

dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1268812 Nr: 27267-45.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE CRISTINA DE CAMPOS FONTES ME 

(ALIANÇA), ELAINE CRISTINA DE CAMPOS FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Encaminho para publicação a decisão Vistos.

Trata-se de Execução de honorários advocatícios promovida por MAURO 

PAULO GALERA MARI em face de ELAINE CRISTINA DE CAMPOS FONTES 

ME (ALIANÇA) E ELAINE CRISTINA DE CAMPOS FONTES (fls. 181/184).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se intime o 

Executado na pessoa do Advogado constituído nos autos para que efetue 

o pagamento no valor de R$ 3.585,50 – montante apontado as fls. 64, em 

quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre o valor 

do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 todos do CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 890016 Nr: 23232-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO PALHANO, PAULO ALVES 

PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA LUIZA PRADO FEUSER - 

OAB:16188

 Vistos etc.

Requer a parte credora, na ausência da localização de bens do devedor, 

a aplicação, a ele, de medidas atípicas, como apreensão de CNH e 

passaporte.

Pois bem.

Entendo que a aplicação de medida atípica ao devedor, com esteio no 

disposto no artigo 139, inciso IV, do CPC, é fugir da essência do processo 

executivo, para transformá-lo em processo punitivo, o que é vedado pela 

Constituição da República. Tais medidas não seriam coercitivas para a 

satisfação do crédito, mas apenas punitivas, sendo totalmente ineficazes 

já que a apreensão de CNH ou passaporte não irá alterar a situação 

econômica do devedor, ou a inexistência de bens, mas apenas puni-lo de 

forma pessoal por não honrar com suas obrigações.

Toda decisão judicial deve atender aos fins sociais do ordenamento 

jurídico, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, 

como exige o artigo 8° do CPC; bem como os princípios da 

proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da publicidade e da 

eficiência.

A suspensão da CNH/passaporte do devedor é considerada, então, como 

uma atitude excessiva e desproporcional que ofende o princípio da 

proporcionalidade disposto no artigo 8º do Código de Processo Civil, 

devendo prevalecer o direito constitucional de locomoção (CF, 5º, XV).

Os tribunais estão adotando uma interpretação cautelosa, sob o 

fundamento de que são medidas excessivas e desproporcionais que 

atingem a pessoa do devedor e não o seu patrimônio, sendo uma 

pretensão que se afigura ineficaz e inócua em relação ao resultado da 

execução, uma vez que não altera a situação de inexistência de bens em 

n o m e  d o s  d e v e d o r e s ,  n e s s e  s e n t i d o :  T J / S P ,  A I 

2211157-59.2017.8.26.0000, DJ 08.03.2018.

O próprio Código de Processo Civil já prevê várias medidas de caráter não 

patrimonial como forma de induzir o executado a cumprir suas obrigações, 

por exemplo o §3º do artigo 782 que permite que a requerimento da parte o 

juiz determine a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes. Tal prerrogativa é extensiva à execução definitiva de título 

judicial (§5º, art. 782 CPC), em sintonia com a possibilidade de levar a 

protesto a decisão judicial transitada em julgado, quando ultrapassado o 

prazo de quinze dias para pagamento voluntário (art. 517 CPC), sendo 

ambas medidas de caráter não patrimonial, dentre outras, cabe apenas à 

parte credora ter mais zelo e diligenciar apropriadamente para fazer valer 

essas medidas.

Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS ATÍPICAS 

mencionadas.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

expressamente e pontualmente a alteração da situação econômica do 

devedor a permitir nova tentativa de penhora online, ou indicando bens à 

penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”

Int.

Cumpra-se.

ALEX NUNES DE FGUEIREDO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 980664 Nr: 14395-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS SAMPAIO E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A

 Proccedo a intimação das parte , para manifestarem sobre os retorno dos 

autos no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1105876 Nr: 12916-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO SOUSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte credora para requerer o que entender 

direito no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1035349 Nr: 39277-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRITO LOGISTICA INTEGRADA E 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ PINHEIRO BASILIO 

SILVA - OAB:25778/O, RENATO WIECZOREK - OAB:7498/MT

 Procedo a intimação da parte credora para requerer o que entender 

direito no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441124 Nr: 17689-05.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMER MADI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA - 

OAB:16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte credora para requerer o que entender 

direito no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1150619 Nr: 31989-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANICE BENEDITA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio dos Santos Alves - 

OAB:20853-A/OAB-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste a parre autora sobre a certidão negativa do oficial de justiça no 

prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1169519 Nr: 39965-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PL CAVLAC - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da partes para manifestare sobre os calculos no 

prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810955 Nr: 17450-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGAFLEX INDUSTRIA DE ARGAMASSA E 

REVESTIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste a parte autora sobre a correspondencia devolvida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 267691 Nr: 1058-88.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. 

A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO SOUZA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:9561/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procuradores constituídos nos autos (despacho fl. 148).

 Promovida intimação pessoal por carta, cujo “AR” foi juntado a (fl. 153), 

para que promovesse o andamento do processo, inclusive com a 

advertência da potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte 

(certidão fl. 154).

É o relatório.

 Decido.

A falta de interesse do autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte autora, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se registre-se e intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 466688 Nr: 33804-04.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341-A

 Certifico para informar à parte ré que cópiado alvará encontra-se anexo 

às fls. 288

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 734458 Nr: 30755-18.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONATILA FERREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CASTILHO 

ROCKENBACH - OAB:6685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341-A, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 Vistos etc.

O autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procuradores constituídos nos autos (Decisão fl. 207).

 Promovida intimação por Edital, onde foi juntado a (fl. 225), para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (certidão fl. 

230).

É o relatório.

 Decido.

A falta de interesse do autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 
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culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte autora, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se registre-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 453179 Nr: 25134-74.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA CRISTINA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos etc.

O autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procuradores constituídos nos autos (certidão fl. 327).

 Promovida intimação por Edital, onde foi juntado a (fl. 337), para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (certidão fl. 

340).

É o relatório.

 Decido.

A falta de interesse do autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte autora, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se registre-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783692 Nr: 37435-82.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEMERSON CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/O, ANDERSON G. DA COSTA - OAB:13.788/MT, BENEDITO 

ANTONIO BRUNO - OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A

 Procedo a intimação da parte credora para manifestar sobre o depósito 

no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 405015 Nr: 36769-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, 

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134, PAULA 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605/MT

 Vistos etc.

O autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procuradores constituídos nos autos (certidão fl. 273).

 Promovida intimação pessoal por carta, cujo “AR” foi juntado a (fls.279), 

para que promovesse o andamento do processo, inclusive com a 

advertência da potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte 

(certidão fl. 281).

É o relatório.

 Decido.

A falta de interesse do autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte autora, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se registre-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 792083 Nr: 46176-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTHA MEIRELES BERNARDES - ME, 

MARTHA MEIRELES BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procuradores constituídos nos autos (certidão fl. 126).

 Promovida intimação pessoal por carta, cujo “AR” foi juntado a (fl. 131), 

para que promovesse o andamento do processo, inclusive com a 

advertência da potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte 

(certidão fl. 132).

É o relatório.

 Decido.

A falta de interesse do autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte autora, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se registre-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 289664 Nr: 10369-06.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIL PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILSON FERNANDES SANCHES - 

OAB:9008, SANDRA ALVES - OAB:7.544/MT

 Vistos etc.

O autor deixou de atender a determinação para promover o regular 
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andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procuradores constituídos nos autos (certidão fl. 311).

 Promovida intimação pessoal por carta, cujo “AR” foi juntado a (fl. 315), 

para que promovesse o andamento do processo, inclusive com a 

advertência da potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte 

(certidão fl. 317).

É o relatório.

 Decido.

A falta de interesse do autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte autora, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se registre-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 70163 Nr: 5553-54.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMUALDO LIMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procuradores constituídos nos autos (certidão fl. 294).

 Promovida intimação pessoal por carta, cujo “AR” foi juntado a (fl. 299), 

para que promovesse o andamento do processo, inclusive com a 

advertência da potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte 

(certidão fl. 300).

É o relatório.

 Decido.

A falta de interesse do autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte autora, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se registre-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38926 Nr: 860-47.1990.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER MIOTTO FERREIRA, JUAREZ MIOTTO 

FERREIRA, A. G. B. ARMAZÉNS GERAIS DA BARRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista da Silva - 

OAB:5237/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834/MT

 Procedo a intimação da parte credora para requerer o que entender 

direito no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23787 Nr: 4599-13.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA, 

NILZA DO NASCIMENTO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ladir Fernandes de Oliveira - 

OAB:21951/MG, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:52.753/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste o exequente sobre a petição de fls. 205

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29541 Nr: 7812-56.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - SOB 

INTERVENÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER FERREIRA DA SILVA, EDUARDO 

BELMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:290.089 OAB/SP, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:155.456 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEU CERISARA - 

OAB:324/MT

 Procedo a intimação da parte credora para requerer o que entender 

direito no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147071 Nr: 2335-47.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte credora para requerer o que entender 

direito no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19558 Nr: 3396-45.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO PEREIRA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA - 

OAB:3.589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAÚDIA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:6.217 - B - MT

 Procedo a intimação da parte credora para retirar certidão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 7919 Nr: 10095-23.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEIXO BASSO, ALEIXO BASSO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER RIBEIRO COUTINHO - 

OAB:150.20 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSÉ BONFIM - 

OAB:3210

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 212 de 852



que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832665 Nr: 38253-97.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREX CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES 

LTDA - EPP, CARLOS HUMBERTO BRANDOLIS, MAYKEL HUDSON BRITO 

BRANDOLIS, ERIKA ALVES GOMES BRANDOLIS, MARCIA REGINA BRITO 

BRANDOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste a parre autora sobre a certidão negativa do oficial de justiça no 

prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814249 Nr: 20725-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTAL DA AMAZÔNIA CONSTRUTORA E 

LOCADORA LTDA-ME, ROGÉRIO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Procedo a intimação da parte credora para requerer o que entender 

direito no prazo de 05 dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 818472 Nr: 24812-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. PASDIORA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA, CARLOS AUGUSTO GOULART, MICHELLE ENESIA 

PASDIORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTANHO SAGIN - 

OAB:11522/MT, RAFAEL CATISTE TENÓRIO - OAB:16.331/MT, RAFAEL 

CATISTE TENÓRIO - OAB:16331

 Vistos etc.

Requer a parte credora, na ausência da localização de bens do devedor, 

a aplicação, a ele, de medidas atípicas, como apreensão de CNH e 

passaporte.

Pois bem.

Entendo que a aplicação de medida atípica ao devedor, com esteio no 

disposto no artigo 139, inciso IV, do CPC, é fugir da essência do processo 

executivo, para transformá-lo em processo punitivo, o que é vedado pela 

Constituição da República. Tais medidas não seriam coercitivas para a 

satisfação do crédito, mas apenas punitivas, sendo totalmente ineficazes 

já que a apreensão de CNH ou passaporte não irá alterar a situação 

econômica do devedor, ou a inexistência de bens, mas apenas puni-lo de 

forma pessoal por não honrar com suas obrigações.

Toda decisão judicial deve atender aos fins sociais do ordenamento 

jurídico, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, 

como exige o artigo 8° do CPC; bem como os princípios da 

proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da publicidade e da 

eficiência.

A suspensão da CNH/passaporte do devedor é considerada, então, como 

uma atitude excessiva e desproporcional que ofende o princípio da 

proporcionalidade disposto no artigo 8º do Código de Processo Civil, 

devendo prevalecer o direito constitucional de locomoção (CF, 5º, XV).

Os tribunais estão adotando uma interpretação cautelosa, sob o 

fundamento de que são medidas excessivas e desproporcionais que 

atingem a pessoa do devedor e não o seu patrimônio, sendo uma 

pretensão que se afigura ineficaz e inócua em relação ao resultado da 

execução, uma vez que não altera a situação de inexistência de bens em 

n o m e  d o s  d e v e d o r e s ,  n e s s e  s e n t i d o :  T J / S P ,  A I 

2211157-59.2017.8.26.0000, DJ 08.03.2018.

O próprio Código de Processo Civil já prevê várias medidas de caráter não 

patrimonial como forma de induzir o executado a cumprir suas obrigações, 

por exemplo o §3º do artigo 782 que permite que a requerimento da parte o 

juiz determine a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes. Tal prerrogativa é extensiva à execução definitiva de título 

judicial (§5º, art. 782 CPC), em sintonia com a possibilidade de levar a 

protesto a decisão judicial transitada em julgado, quando ultrapassado o 

prazo de quinze dias para pagamento voluntário (art. 517 CPC), sendo 

ambas medidas de caráter não patrimonial, dentre outras, cabe apenas à 

parte credora ter mais zelo e diligenciar apropriadamente para fazer valer 

essas medidas.

Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS ATÍPICAS 

mencionadas.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

expressamente e pontualmente a alteração da situação econômica do 

devedor a permitir nova tentativa de penhora online, ou indicando bens à 

penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”

Int.

Cumpra-se.

ALEX NUNES DE FGUEIREDO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800830 Nr: 7258-04.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:24.197-A, SERGIO SCHULZE - OAB:16.807-A

 Fica deferido à parte requerida vistas dos autos por 05 dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1084511 Nr: 3633-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, MARISA 

CAMARGO PUPIN, JOSÉ PUPIN, DARIO JOSÉ GOLLIN, VERA LÚCIA 

CAMARGO PUPIN, IRENE TERESA GOLLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/PR 30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785, LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - 
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OAB:9983/MS, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228, RONIMÁRCIO NAVES 

- OAB:6228

 Proccedo a intimação das parte , para manifestarem sobre os retorno dos 

autos no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 942140 Nr: 55845-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STELLATO CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, PETROJANES STELLATO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procuradores constituídos nos autos (certidão fl. 81).

 Promovida intimação pessoal por carta, cujo “AR” foi juntado a (fls.86), 

para que promovesse o andamento do processo, inclusive com a 

advertência da potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte 

(certidão fl. 87).

É o relatório.

 Decido.

A falta de interesse do autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte autora, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se registre-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1005249 Nr: 25642-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELVES APARECIDO JORGE SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte credora para requerer o que entender 

direito no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332694 Nr: 3602-15.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVROBRÁS DISTRIBUIDORA DE LIVROS 

LTDA, ANA CRISTINA VALIM REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte autora para manifestar sobre os calculos no 

prazo de 05 dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333125 Nr: 3918-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS ZANCHI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T.P.I DISTRIBUIÇÃO DE AUTO PEÇAS LTDA, 

BANCO J.SAFRA S/A, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA BRANDÃO 

SILVA CAMARGO MALVEZZI - OAB:16013/MT, RUBIA APARECIDA 

FRANTZ - OAB:7929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL., MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - OAB:18116/DF

 Proccedo a intimação das parte , para manifestarem sobre os retorno dos 

autos no prazo de 05 dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257833 Nr: 20526-72.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO SILVA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ALEXANDRE 

MOLEIRO PIRES - OAB:7443/MT

 Procedo a intimação da partes para manifestare sobre os calculos no 

prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388050 Nr: 23708-61.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILENE RODRIGUES BARREIRA, WABER 

BUTAKKA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste a parre autora sobre a certidão negativa do oficial de justiça no 

prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398027 Nr: 31484-15.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YVAN MIRAGLIA MOURA, SANDRA REGINA 

QUATTI MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOMAZETI 

CARRARA - OAB:5967/MT

 Manifeste a parre autora sobre a certidão negativa do oficial de justiça no 

prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747689 Nr: 44943-16.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAZAROTI E CAZAROTI LTDA ME, WALTER 

CAZAROTI, CLARICE BARBOSA DA SILVA CAZAROTI, RODRIGO 

CAZAROTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 

GOMES ALMEIDA - OAB:7374-B
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 procedo a intimação da parte autoran para retirar o edital para publicação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701677 Nr: 36298-36.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE ABSOLUTO LTDA, MARTA 

GIOVELLI, MARCELO ENOK ARAUJO PACHECO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte credora para requerer o que entender 

direito no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737708 Nr: 34225-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VILELA VICTOR DE OLIVEIRA, JOICE 

ADRIANE CESNIK VICTOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo intimação da parte credora para impusionar feito em 15 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789835 Nr: 43865-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS TADEU DA SILVA ALBUQUERQUE, 

MARCOS TADEU DA SILVA ALBUQUERQUE, SILVIO VERIANO PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:OAB/MT 13.460-B, MARIA LUZIANE RIBEIRO - OAB:DEF - PÚBL.

 procedo a intimação da parte autoran para retirar o edital para publicação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792387 Nr: 46482-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO MODULADO LTDA EPP, LUZIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194 - A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte credora para requerer o que entender 

direito no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1134059 Nr: 24691-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEYLLA PEREIRA OKAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO KRINDGES SANTOS - 

OAB:16.792 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 Manifeste a parte credora sobre o depósito juntado aos autos, no prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1118287 Nr: 18026-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procuradores constituídos nos autos (certidão fl. 119).

 Promovida intimação pessoal por carta, cujo “AR” foi juntado a (fl. 124), 

para que promovesse o andamento do processo, inclusive com a 

advertência da potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte 

(certidão fl. 125).

É o relatório.

 Decido.

A falta de interesse do autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte autora, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se registre-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 346751 Nr: 17299-06.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ABRAHÃO JORGE OLIVEIRA MARTINS, 

MARIA JOSÉ FERRAZ MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Haja vista a manifestação da parte autora às fls. 162, determino a sua 

intimação para que no prazo de 10 (dez) dias informe o resultado da sua 

habilitação para recebimento administrativo do crédito, bem como seu 

resultado, informando ainda se tem interesse no prosseguimento do feito.

Advirto que a falta de resposta importará na presunção de que o crédito 

foi recebido de forma administrativa, com a extinção do referido processo 

com resolução do mérito.

Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 709485 Nr: 2374-97.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDRIANNE FERREIRA BARROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SERVIO TULIO - OAB:14.258-A
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 Vistos etc.

Haja vista a manifestação da parte autora às fls. 233/235, determino a sua 

intimação para que no prazo de 10 (dez) dias informe o resultado da sua 

habilitação para recebimento administrativo do crédito, bem como seu 

resultado, informando ainda se tem interesse no prosseguimento do feito.

Advirto que a falta de resposta importará na presunção de que o crédito 

foi recebido de forma administrativa, com a extinção do referido processo 

com resolução do mérito.

Expeça-se o necessário.

Int.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021883-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLAVO BEHLING (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1021883-21.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: OLAVO 

BEHLING Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bens móveis, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Neste ínterim, não sendo localizado o bem 

declinado na inicial, para evitar a eternização de demandas dessa 

natureza, alvitro o Banco Autor acerca do art. 4º, da aludida Lei de Busca 

e Apreensão para adequar-se ao novo rito processual implementado pela 

Lei 13.043/14, o qual faculta ao Credor, postular a conversão da presente 

ação em execução de título extrajudicial diante destas eventuais 

circunstâncias. Cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, a contar da execução da liminar (§ 3º, do art. 3º do mesmo diploma). 

Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Atente-se a Secretaria para, na hipótese positiva de 

cumprimento da apreensão do veículo e citação do Requerido, 

certifique-se o decurso de prazo para purgar a mora bem como da 

contestação, promovendo-se a Secretaria os impulsos processuais 

subsequentes. No caso em que o bem seja apreendido, e não citado o 

Requerido, aguarde-se o decurso de prazo para contestação, e caso não 

apresentada contestação, certifique-se e cite-se por Edital. Ocorrendo 

que o Requerido não tenha sido citado e o bem não foi apreendido, 

promova-se a intimação do Credor para informar onde o bem pode ser 

encontrado, bem como para promover a citação do Requerido, em quinze 

(15) dias. Ademais, caso a citação seja positiva, mas o veículo não tenha 

sido localizado, aguarde-se o prazo para resposta. Não havendo 

contestação, certifique-se e venham os autos conclusos para sentença 

com eventual autorização para conversão da obrigação em pecúnia. 

Cumpra-se nos termos do art. 842 do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE 

JUSTIÇA, servindo a cópia como mandado, sugestão constante do item 

2.81. do Processo de Inspeção n.º 0007510-45.2010.2.00.0000 do CNJ. 

Intime-se. Cuiabá/MT, 5 de dezembro de 2016 José Arimatéa Neves Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029731-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTENIR OLIVEIRA DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL Processo n. 1029731-25.2017.8.11.0041 Vistos. 

Trata-se de ação intentada por ITAU UNIBANCO S/A em desfavor de 

ALTENIR OLIVEIRA DE ANDRADE , no qual se discute relação jurídica 

fundada em contrato estabelecido com instituição financeira. Com a 

criação das varas bancárias e do provimento n.º 004/2008/CM, àquelas 

varas especializadas são as competentes para processar e julgar as 

demandas que envolvem interesse bancário, alienação fiduciária, 

arrendamento mercantil, cartões de crédito, cédulas de crédito, consórcio, 

descontos de duplicatas, financiamento, inclusive da casa própria, mútuo, 

seguro, títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de divida. O artigo 1º §º do 

provimento 004/2008/CM, assim dispõe: Artigo 1º parágrafo 1º. Deverão 

tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas 

de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida. Insta destacar que 

mesmo que o pedido esteja cumulado com perdas e danos, não há como 

afastar a competência da Vara Bancária, na medida em que conforme 

previsão do § 2º: “§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as 

ações de competência de reparação de danos em que o segurado 

denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando 

esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; 

de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de 

natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado 

especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a 

critério do autor.” No caso em tela o pedido possui natureza tipicamente 

bancária, de modo que a competência para seu processamento é 

exclusiva de uma das Varas Bancárias desta Comarca. Com tais 

considerações, conheço a incompetência deste juízo e DECLINO, ex 

officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor de uma das Varas de competência em direito 

bancário desta Comarca de Cuiabá/MT, para onde determino a remessa 

deste feito, devendo estes autos ser remetidos ao cartório distribuidor 

para que seja realizada a redistribuição ao juízo competente. Procedam-se 

às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de setembro 

de 2017 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1003092-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M.E.S. COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS 

AUTOMOTIVAS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT11322-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BONAMI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME (EMBARGADO)

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1003092-67.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: M.E.S. COMERCIO 

EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 

EMBARGADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., 

BONAMI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME Vistos. Cuida-se de pedido 

formulado pela Embargante para deferimento de parcelamento do 

pagamento das custas. Com efeito, quando não preenchidos os requisitos 

da concessão do benefício da Gratuidade da Justiça, a legislação 

processual, assegurando o direito de ação, prevê a possibilidade de 

parcelamento do pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários, a teor do disposto no art. 98, §6º, do CPC[1]. Sobre o instituto 

do parcelamento, leciona o ilustre doutrinador de Nelson Nery Junior: “§ 

6.º: 25. Parcelamento de despesas. Outra possibilidade aberta ao juiz é o 

parcelamento das despesas processuais. A inclusão deste parágrafo, 

bem como do anterior, fazem pressupor que o pagamento imediato poderá 

ser tentado pelo juiz de início – ainda que com desconto ou de forma 

parcelada –, sendo a gratuidade a última opção, ou então aquela que só 

deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de 

condições da parte para arcar com as despesas.” (in, 2 Código de 

processo civil Comentado. São Paulo: RT, 2016.) Ante ao exposto, 

AUTORIZO a Embargante ao pagamento das custas iniciais em até 06 

(seis) parcelas sucessivas e corrigidas monetariamente, devendo a 

primeira ser adimplida e comprovada nos autos em cinco (05) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição da ação nos termos do art. 290, do 

CPC. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de agosto de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] § 6º Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001617-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO RODRIGUES PACHECO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1001617-76.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

SA EXECUTADO: ENIO RODRIGUES PACHECO Vistos. BANCO BRADESCO 

S/A deduziu a ação referenciada em face de ENIO RODRIGUES PACHECO, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. O feito teve seu 

trâmite normal, sendo que as partes noticiaram a autocomposição dos 

litigantes (ID. 4864295), requerendo sua homologação e suspensão do 

feito. É o sucinto relato. DECIDO. Nestes termos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID. 

4864295), através do qual estabelecem a forma de composição da lide em 

destaque, SUSPENDENDO o andamento processual, na forma pugnada 

pelos litigantes na avença referenciada e com espeque no artigo 922, do 

CPC. Decorrido o interregno epigrafado, sem manifestação das partes, 

intime-se o Autor para manifestar seu interesse no prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando-se que sua inércia será 

interpretada como confirmação do adimplemento do avençado e redundará 

na extinção e arquivamento do processo, com tal fundamento. Custas 

processuais e honorários advocatícios, na forma do acordo em comento. 

P. I. C. Cuiabá (MT), 22 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021607-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA OLIVIA ARTMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1021607-53.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CNF - 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. REQUERIDO: 

BRUNA OLIVIA ARTMANN Vistos. Nos termos do Provimento n.º 

22/2016-CGJ, intime-se o Autor a promover a vinculação da guia de 

recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação, 

ressaltando-se que a guia está disponível no site eletrônico 

www.tjmt.jus.br no link emissão de guia eletrônica, sendo obrigatória a 

inclusão do número do processo ora distribuído. Após a emissão da guia 

ela deverá ser juntada ao processo em no máximo sessenta (60) minutos. 

Não sendo juntada a guia acompanhada do respectivo recolhimento no 

prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em quinze (15) dias, haverá o 

cancelamento da distribuição da presente demanda. Pois bem. Trata-se de 

ação de busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição 

de bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Cuiabá/MT, 18 de julho de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023610-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDINALVA CORREIA DA COSTA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1023610-15.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: 

LINDINALVA CORREIA DA COSTA Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na 

qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, 

frisando que este firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de 

bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada 

na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o 

instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora da parte 

Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na 

quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. A Secretaria certifique-se o correto recolhimento das custas 

e taxa judicias, confrontando-se o valor atribuído à causa e os dados das 

respectivas guias, promovendo-se os atos pertinentes caso incorretos, 

por meio de atos ordinatórios. Intime-se. Cuiabá/MT, 6 de abril de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014681-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER BAUHER VIEIRA LOPES OAB - GO29320 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LURDES LAZZARETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1014681-90.2016.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REQUERIDO: LURDES 

LAZZARETTI Vistos. Recebo a emenda a inicial para atribuir novo valor a 

causa: R$ 70.444,36, devendo o valor ser corrigido no Sistema. Pois bem. 

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a 

constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência 

contratual da parte Requerida, frisando que este firmou pactos com 

garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor 

o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o 

demonstrativo do débito e o instrumento de notificação para efeitos de 

constituição em mora da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 

3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse 

demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente 

(a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"), 

defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem móvel descrito 

na exordial. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem 

descriminado no contrato anexo a inicial, depositando-se o bem em mãos 

dos procuradores da Instituição Financeira Requerente, mediante termo de 

compromisso, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE 

EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA 

MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo Autor. Cite-se a 

parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da 

liminar. Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Cumpra-se nos termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou 

seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA, servindo a cópia como mandado, 

sugestão constante do item 2.81. do Processo de Inspeção n.º 

0007510-45.2010.2.00.0000 do CNJ. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2016 José Arimatéa 

Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021670-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DDMAT DESINSETIZADORA LTDA - EPP (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO OAB - MT7463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

MAURO MEIRELLES DOS SANTOS OAB - SP6564 (ADVOGADO(A))

NEY JOSE CAMPOS OAB - MG44243-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

P r o c e s s o :  1 0 2 1 6 7 0 - 7 8 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  A U T O R :  D D M A T 

DESINSETIZADORA LTDA - EPP RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos. DDMAT DESISETIZADORA LTDA – EPP propõe a presente AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA em face de BANCO SANTANDER S/A. Narra a 

Autora que firmou com o Requerido, quatro (04) contratos de empréstimos 

bancários – cédula de crédito bancário n.º 334408300000006540, em 

08/10/2014 no valor de R$ 110.000,00; cédula de crédito bancário n.º 

00334408300000006910, em 06/03/2015 no valor de R$ 100.000,00; 

cédula de crédito bancário n.º 00334408300000007920, em 11/04/2016 no 

valor de R$ 39.376,44 e, instrumento particular de confissão e 

reescalonamento de dívidas n.º 162987497 em 24/11/2016 no valor de R$ 

119.730,44. Este último, a título de renegociação de débitos. Aduz, no 

entanto, a existência de ilegalidades nos referenciados instrumentos, 

razão pela qual pleiteia a revisão destes, e em sede de tutela provisória de 

urgência, a autorização para consignar em juízo as parcelas vencidas e 

vincendas no valor que entende devido, a concessão da tutela específica 

para obstar a inserção de seu nome nos cadastro de proteção ao crédito, 

ou, se já incluído, para determinar a imediata retirada e ainda, que o Banco 

Requerido apresente as planilhas de cálculos que demonstrem o saldo 

devedor renegociado. Inicialmente foram-lhe indeferidos os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, tendo a Autora recolhido as custas e taxa 
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de distribuição – ID. 9112911. É o breve relatório. Decido. A principal 

finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo (perigo da 

demora) e garantir a efetividade da jurisdição. Serve, então, para 

redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do 

processo.[1] Na hipótese, verifica-se que o pedido de tutela antecipada da 

Autora enquadra-se como pedido de tutela provisória de urgência e 

pressupõe a demonstração de “probabilidade do direito” e do “perigo da 

demora” nos termos do art. 300, do CPC/2015. Desta feita, deveria a 

Requerente, não apenas alegar, mas demonstrar inequivocamente a 

urgência demandada, que justifique a ocorrência de dano. Pois bem. A 

própria narrativa factual da peça preambular, verifica-se que a vigência 

dos contratos em questão perdura desde o ano de 2014. Ou seja, há 

quase três anos a Autora vem efetuando o pagamento das parcelas dos 

empréstimos na forma e tempo contratados, o que descaracteriza a 

urgência alardeada para concessão da tutela, não se desincumbindo a 

Requerente do ônus de demonstrar a grave lesão ou perigo de dano 

causado, caso não seja concedida a medida neste interim, apesar da 

alegação em sentido diverso. Ressalto: a medida antecipatória visa 

atender situações de urgência, em que eventual delonga na prestação 

jurisdicional possa causar dano ao direito ao postulante, e, uma vez que 

somente agora ingressou em juízo, não vislumbro verossimilhança em 

suas alegações. Nesse sentido, a intenção da Autora em afastar os 

efeitos da mora para depositar em juízo valor unilateralmente entendido 

como devido e ver seu nome retirado dos órgãos de proteção ao crédito, 

traduz severa limitação ao exercício de um legítimo direito do Credor, 

compreendendo-se que a inobservância desse temperamento desvirtua 

sua finalidade e fragiliza os próprios pilares do contrato, que foram 

construídos a partir da boa-fé objetiva que norteia os negócios jurídicos 

(CC, art. 422). Esta pretensão subverte a legítima proteção que se confere 

ao devedor ocasionalmente inadimplente para, na contramão do que 

originariamente se idealizara, premiar o devedor inadimplente com a 

limitação da execução das garantias contratuais livremente pactuadas em 

favor do credor. Acentue-se consequentemente que, a consignação 

mensal em juízo pela Autora, como pleiteado, por não servir aos fins a que 

se destina qualquer consignação para efeito liberatório de obrigação 

contraída, bem como diante da ausência de plausibilidade do direito 

alegado, não se justifica nem mesmo pela suposta demonstração de 

boa-fé da Autora, pois esta boa-fé somente se configuraria se o depósito 

fosse integral, conforme previsto no contrato pactuado. Destarte, ausente 

a plausibilidade do direito invocado, não há como conceber que o 

Requerente efetue os depósitos em quantia inferior à contratada e que 

estes sejam suficientes para descaracterizar a mora, pois, repita-se, 

apenas por meio do pagamento da das parcelas nos valores, forma e 

tempo contratados é que o devedor, por ora, poderá alcançar as medidas 

antecipatórias requestadas. O mero ajuizamento de Ação Revisional não é 

suficiente à fragilização da mora.[2] Portanto, vislumbro com precisão 

quase que cirúrgica a impossibilidade jurídica e fática para concessão do 

pleito autoral em razão da inexistência dos requisitos autorizadores do art. 

300, do CPC, de modo que INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteado pela Autora. Nos termos dos artigos 246, I e 248, ambos do 

CPC/2015, CITE a parte Requerida para responder, em quinze (15) dias 

(art. 335, III, do CPC/2015. Consigne-se a advertência de que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC/2015, art. 344). Intime-se e expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 24 de agosto de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Didier Jr., Fredie. Curso de 

Direito Processual Civil. V.2 – 11ª Ed., p. 581. Salvador: Ed. Jus Podivm, 

2016. [2] Súmula n.º 380, do STJ: “A simples propositura da ação de 

revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000420-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE GONCALVES MACHADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 0 4 2 0 - 1 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARLENE 

GONCALVES MACHADO Vistos etc. Na presente ação de busca e 

apreensão houve recurso da parte requerida, provido pelo Eg. TJMT, 

consoante juntada do acórdão nos ids. 23997007, de 17 de setembro de 

2019, e posteriormente acórdão proferido nos ED, id. 27833754, de 08 de 

janeiro de 2020. Nos embargos declaratórios (id. 27833754, de 08 de 

janeiro de 2020) a decisão foi aclarada, ficando seu comando da seguinte 

forma: "Sendo assim, onde se lê: “Sendo assim, não restaram preenchidos 

os requisitos do Decreto Lei n.º 911/69 para comprovação da mora. Diante 

do exposto dou provimento ao Agravo de Instrumento, casso a r. decisão 

interlocutória agravada e determino devolução do veículo à Agravante. ” 

Leia-se: “Sendo assim, não restaram preenchidos os requisitos do 

Decreto Lei n.º 911/69 para comprovação da mora; e diante da ausência 

do requisito da efetiva comprovação da mora, está ausente pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, 

impondo-se a extinção da ação originária de busca e apreensão (art. 

485,IV do CPC). Diante do exposto dou provimento ao Agravo de 

Instrumento, casso a r. decisão interlocutória agravada e julgo extinta a 

referida ação, nos termos do art. 485, IV do CPC, e determino devolução 

do veículo à Agravante. ” O Eg. TJMT, portanto, por vício na Busca e 

Apreensão, extinguiu o processo, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC, e 

ainda determinou a devolução do veículo à parte requerida. Desta forma, 

determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

cumpra o julgado do Eg. TJMT, devolvendo o veículo à requerida e, 

inclusive, transferindo-o novamente para o seu nome, se já o tiver 

transferido para outra pessoa, ou, alternativamente. Caso não haja o 

cumprimento da obrigação no prazo, deve a requerida promover o 

cumprimento da sentença/decisão do TJMT. Int. Cuiabá, 23 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1021865-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSY ANDREIA SANTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR OAB - PR20705 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1021865-63.2017.8.11.0041 AUTOR: ROSY ANDREIA SANTES 

RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Tendo em vista a 

natureza da causa e a capacidade econômica da Autora, que postula a 

consignação em juízo de valor elevado (R$ 24.330,00), e sobretudo por 

não comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e taxa judiciais 

apesar da alegação nesse sentido, entendo incabível a concessão da 

Assistência Judiciária Gratuita postulada. Isto pois, a nova Lei Processual 

n. 13.105/2015, dirime que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98)” e que “presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a Constituição Federal reza que 

a gratuidade será conferida “...aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5º, LXXIV). Nesse sentido, é elementar esclarecer que o 

benefício da Justiça Gratuita é o amparo que pessoas necessitadas 

auferem para acesso imediato à Justiça, assim, pobre no conceito legal é 

o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si 

próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou 

desempregados com minguados recursos financeiros. Para estes, o 

Legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto 

perdurar o estado de pobreza. Desta feita, verifico que inexiste 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 219 de 852



pressupostos legais para concessão da gratuidade, pois não há 

comprovação da alegada pobreza. Portanto, nos termos do art. 101, § 2º, 

do NCPC, outorgo à Autora o prazo de cinco (05) dias para recolher as 

custas e taxa judiciais, sob pena de pronto cancelamento da distribuição. 

Ressalto ainda, a necessidade de emenda da inicial pela Autora, para 

anexar a exordial, cópia legível do contrato sub judice, sob pena de 

indeferimento desta nos termos do Parágrafo único do art. 321, do CPC, no 

prazo de quinze (15) dias. Intime-se. Cuiabá (MT), 18 de julho de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002687-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARYANA COSTANESKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002687-26.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: MARYANA COSTANESKI Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - 1. Cite-se e intime-se a parte 

MARYANA COSTANESKI, nos termos do art. 829 do CPC/2015, para 

efetuar o pagamento do débito em 03 dias. 2. Não sendo providenciado, 

deve o Sr. Oficial de Justiça promover a penhora e avaliação de bens, 

suficientes para pagamento do débito, intimando-se o devedor em seguida; 

se não for localizado, deverá ser procedido conforme o § 1º, art. 829, 

CPC/2015. 3. Sendo a hipótese de não localização do devedor para 

citação, deverá proceder-se ao arresto nos termos do art. 830, CPC/2015. 

4. Para imediato e integral pagamento do débito, fixo honorários 

advocatícios do patrono da parte credora em 10% sobre o montante, 

possibilitada a redução nos termos do art. 827, § 1º, CPC/2015, devendo 

tal circunstância ser mencionada na intimação. 5. O devedor deverá ainda 

ser cientificado quanto à possibilidade de interposição de embargos de 

devedor nos termos dos arts. 914, 915 e seguintes do CPC/2015, e – se 

for o caso de reconhecimento do crédito, comprovando-se o depósito de 

30% do valor em execução, inclusive custas e honorários advocatícios – 

poderá requerer a admissão do pagamento restante em 06 meses com 

correção monetária e juros de 1% ao mês com base no art. 916, 

CPC/2015. 6. Feita tal manifestação pelo devedor, deverá a Secretaria 

Judicial, independentemente de nova conclusão ou despacho, promover a 

intimação prevista no art. 916, § 1º, CPC/2015, vindo em seguida os autos 

conclusos para resolução do incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 23 de 

janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002355-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO SOLDA DOMINGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002355-59.2020.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JOSE 

EDUARDO SOLDA DOMINGUES Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por AYMORE em face de JOSE EDUARDO SOLDA 

DOMINGUES com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002362-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002362-51.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: WAGNER DA SILVA Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 
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Apreensão ajuizada por BANCO DAYCOVAL S/A em face de WAGNER 

DA SILVA com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002368-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES MOTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002368-58.2020.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

MARCELO ALVES MOTA DOS SANTOS Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por AYMORE em face de MARCELO ALVES MOTA 

DOS SANTOS com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054499-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JUNIOR DA SILVA DOURADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 5 4 4 9 9 - 4 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOSE JUNIOR 

DA SILVA DOURADO Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do 

recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao 

número do processo. No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, 

ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a 

parte autora para efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem 

regularização, volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando 

regulares as despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado 

(item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em face de JOSE 

JUNIOR DA SILVA DOURADO com pedido de liminar de apreensão de bem 

alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 
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meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002372-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON DA SILVA COUTINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002372-95.2020.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

MARLON DA SILVA COUTINHO Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por AYMORE em face de MARLON DA SILVA 

COUTINHO com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023935-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO BARTHALO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS BLASZAK OAB - MT10778/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1023935-53.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: NELSON WILIANS & 

ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: LEONARDO BARTHALO 

Vistos, etc. Em atenção ao disposto nos artigos 523 e 524 do Código de 

Processo Civil, bem como ao endereçamento da petição inicial ao Juízo da 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário (onde tramitou a ação cautelar 

de exibição com pedido de liminar – nº 50377-78.2014.811.0041, código nº 

931964 que originou os honorários sucumbenciais) e, diante do evidente 

equivoco quanto à sua distribuição, remetam-se os presentes autos ao 

Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário para o processamento 

do cumprimento da sentença proferida nos autos de nº 

50377-78.2014.811.0041, código nº 931964. Cumpra-se. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015377-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMANN LEITE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT19781-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1015377-29.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: HERMANN LEITE DE ALMEIDA Vistos. 
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Trata-se de ação de busca e apreensão promovida por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A em face de HERMANN LEITE DE ALMEIDA. 

Originalmente o feito foi distribuído à Primeira Vara Especializada de Direito 

Bancário, que declinou da competência e os remeteu a esta Unidade por 

razão da conexão destes autos com a ação revisional n.º 

51043-45.2015.811.0041- ID. 1059943, processo físico. É o breve relato. 

Decido. Tenho que, por serem diferentes o objeto e a causa de pedir, não 

há conexão entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão, o que 

não autoriza a reunião dos processos para julgamento conjunto, sendo 

inaplicável o art. 103 e 105, do CPC. No caso em análise, observo que não 

há identidade de objeto ou causa de pedir entre esta ação de busca e 

apreensão e a revisional de cláusulas contratuais, ainda que pertinentes 

ao mesmo contrato de financiamento, haja vista que na ação revisional, o 

que se discute é a suposta abusividade de cláusulas do contrato, e na 

busca e apreensão a causa de pedir é a retomada da posse do bem 

diante da mora do devedor, esta regularmente constituída com a 

notificação válida. Isto, pois, não há conexão nem prejudicialidade externa 

entre a ação de busca e apreensão e a revisional, porquanto são ações 

independentes e autônomas nos termos do parágrafo 8º do artigo 56 do 

Decreto-Lei n. 911 /69. A jurisprudência do STJ possui firme entendimento 

no sentido da inexistência de conexão entre a ação de busca e apreensão 

e a revisional de contrato, senão vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR 

CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. RESTITUIÇÃO OU 

MANUTENÇÃO NA POSSE ENQUANTO PENDENTE A REVISIONAL. 1. A 

existência de ação revisional não impede o deferimento de liminar e 

procedência da ação de busca e apreensão. 2. Não há conexão, e sim 

prejudicialidade externa entre as ações de busca e apreensão e de 

revisão de cláusulas contratuais quando ambas discutem o mesmo 

contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo regimental provido.” (AgRg no 

REsp 926.314/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008); “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR.CONSTITUIÇÃO EM 

MORA DO DEVEDOR. DECRETO-LEI N. 911/69. 1. A concessão de medida 

liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de 

contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada tão-só à 

mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada 

expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo 

protesto do título, a critério do credor (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 

911/69). 2. A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não 

acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não 

há conexão entre as ações nem prejudicialidade externa.3. Recurso 

especial provido.” (REsp 1093501/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 15/12/2008); 

Por estas razões, nos termos do Páragrafo Único do art. 66, do CPC/2015 

suscito ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado conflito de 

competência para que seja definido qual Juízo é o competente para 

processar e julgar a presente ação revisional. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de julho de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002689-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE PINO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002689-93.2020.8.11.0041 REQUERENTE: ROSANE PINO DE FIGUEIREDO 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Defiro a AJG. A parte autora propôs 

a presenta ação insurgindo-se contra empréstimo consignado feito por 

meio de cartão de crédito. Com a inicial, pede tutela de urgência para o fim 

de se determinar o cancelamento/suspensão dos descontos na folha de 

pagamento, e ainda que o banco se abstenha de inserir a dívida nos 

cadastros de proteção ao crédito, e ainda a exibição do contrato original. 

Pois bem! Tutela só se concede quando houver elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos exatos termos do art. 300, do CPC, o que a meu ver, não 

ocorre na espécie. No caso vertente não verifico aqueles elementos. No 

que tange a suspensão dos descontos, não está evidenciado o periculum 

in mora, e muito menos o fumus boni juris, o primeiro porque os descontos, 

segundo a inicial, vêm se dando desde o ano de 2013, o segundo porque, 

aparentemente, o empréstimo foi feito amparado por um contrato regular. 

No que diz respeito à inserção do nome do devedor em cadastro de 

proteção ao crédito, é exercício regular de direito caso haja inadimplência, 

e a instituição financeira poderá responder civilmente caso o faça 

erroneamente, ou com abuso. Por fim, quanto ao pedido de exibição do 

contrato, também não vejo necessidade, é obrigação da instituição 

demandada apresentá-lo com a sua defesa, sob pena de se refutarem 

verdadeiros os atos alegados na exordial que digam respeito ao contrato. 

Desta forma, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se para 

contestar no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais. 

DEIXO de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, 

ante a sua inutilidade em processos dessa vara, diante do pouquíssimo 

êxito das conciliações, como vem sendo observado ao longo do tempo, o 

que servirá apenas para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. 

Ressalto, todavia, que futuramente caso haja interesse das duas partes 

na realização do ato, nada impede que seja posteriormente designada, nos 

termos do inciso V do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de 

janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019568-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI ORLANDI (AUTOR(A))

LENOIR FELIPE BACHINSKI (AUTOR(A))

RECAPADORA DE PNEUS MUTUM LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA OAB - MT6953-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1019568-83.2017.8.11.0041 AUTOR: RECAPADORA DE 

PNEUS MUTUM LTDA - ME, IVANI ORLANDI, LENOIR FELIPE BACHINSKI 

RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA 

SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO Vistos etc. LEONIR FELIPE 

BACHINSKI o Outros, devidamente qualificados e representados na inicial, 

ajuizaram a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENSÃO CONTRATUAL E 

OFERTA DE BEM IMÓVEL EM GARANTIA DO JUÍZO, em face de UNICRED 

MATO GROSSO, instituição financeira de direito privado, igualmente 

qualificada, pretendendo o que segue. Em síntese, os Requerentes 

sustentam que a sociedade empresarial em que integram celebrou com a 

Financeira Requerida o Contrato de Empréstimo n.º 660160, no valor de R$ 

1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), a serem pagos em 80 

(sessenta) prestações mensais. Argumentam que o contrato deve ser 

revisado para correta aplicação dos termos contratos, ou seja: utilização 

do método de amortização Tabela Price, taxa de juros de 1,15 a.m, 

exclusão da cobrança mensal de IOF, capitalização de juros, vedação da 

cobrança de CDI para atualização monetária, redução dos juros de mora 

para 1%, fixando-se a parcela mensal em R$ 36.454,13 (trinta e seis mil, 

quatrocentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos). Diante do que 

expôs, requereu a título de antecipação de tutela que a Requerida se 

abstenha de promover a alienação fiduciária do bem ofertado em garantia 

ao aludido contrato e a retirada dos seus nomes dos órgãos de proteção 

ao crédito, além de pleitear a inversão do ônus da prova, restituição em 

dobro do indébito e resolução do contrato por adimplemento. Com a inicial 
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vieram os documentos pertinentes Em síntese é o relatório. Fundamento e 

decido. No que tange aos pedidos de tutelas provisórias, não se pode, 

diante da mera alegação unilateral de abusividade, mesmo com a 

apresentação de laudo particular, suspender-se a cobrança de parcelas 

devidas, confessadas pelos Autores. Ressalto ainda que esta intensão 

em ver seu nome retirado dos órgãos de proteção ao crédito, mesmo 

confessando a mora e afastar as suas consequencias, traduz severa 

limitação ao exercício de um legítimo direito do credor, compreendendo-se 

que a inobservância desse temperamento desvirtua sua finalidade e 

fragiliza os próprios pilares do contrato, que foram construídos a partir da 

boa-fé objetiva que norteia os negócios jurídicos (CC, art. 422). Esta 

pretensão subverte a legítima proteção que se confere ao devedor 

ocasionalmente inadimplente para, na contramão do que originariamente se 

idealizara, premiar o devedor inadimplente com a limitação da execução 

das garantias contratuais livremente pactuadas em favor do credor. 

Portanto, vislumbro com precisão quase que cirúrgica a impossibilidade 

jurídica e fática para concessão do pleito autoral, de modo que INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA pleiteado pelos Autores, vez que não me 

convenço da ocorrência dos mínimos requisitos legais para sua 

concessão. No mais, a matéria sub judice envolve questão unicamente de 

direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 

355, I, do NCPC, posto que desnecessária a produção de provas. 

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.[1]” DA 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Nos termos da 

Súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não 

assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, 

porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará 

eventual abusividade passível de alteração. No caso, desnecessária a 

inversão do ônus da prova porquanto a análise do contrato é suficiente 

para o deslinde da questão, o que afasta a necessidade de prova pericial. 

DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS 

CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES Quanto ao tema, é o seguinte 

o teor da súmula n.º 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 

cláusulas”. Por tal motivo, não conheço dos pedidos não especificados e 

não discriminados. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS No que diz respeito 

aos Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, 

nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o 

entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos 

bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. Destaco que os 

Tribunais tem entendido que apenas serão consideradas abusivas as 

taxas de juros que superem em 50% a taxa média praticada no mercado, 

seguindo, assim, a orientação do STJ (REsp. nº 1.031.494/RS - Relatora: 

Min. Nancy Andrighi). Rejeito a alegação de juros abusivos. DA 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Duas súmulas do Superior Tribunal de Justiça 

norteiam o tema e são o paradigma necessário a ser observado pelo 

julgador. A primeira delas é a Súmula 541, segundo a qual “A previsão no 

contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Já de acordo com a Súmula 

539, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à 

anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema 

Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como 

MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, 

REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Por tal motivo improcede o pedido. 

Quanto aos juros de mora estipulados no contrato, se observa que se 

encontram dentro dos parâmetros legais, portanto, não há que falar em 

abusividade por parte da Instituição Financeira. A situação processual 

configurada nos autos não permite reconhecer a existência de 

abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual 

(juros remuneratórios e capitalização), assim como não descaracteriza a 

mora o simples ajuizamento de ação revisional, nem mesmo quando o 

reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao 

período de inadimplência contratual. Neste sentido: Súmula nº 380 do STJ. 

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor. QUANTO AO CDI Não de pode admitir o 

CDI como indexador monetário da avença, pois nos termos do quanto 

consolidado pela a Súmula nº 176, do STJ, há abusividade da cláusula que 

sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANDIB/CETIP. E, como CDI 

é fixado precisamente por ela (ANDIB/CETIP), não se pode mantê-lo na 

indexação das avenças, como ocorre no caso dos autos. Isto, pois, 

procedente o pleito nesta questão. DA TABELA PRICE No caso dos autos 

não se há falar em afastar a aplicação de Tabela Price, pois sendo um 

sistema de amortização não caracteriza capitalização. Senão vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. 

SFH. EXCLUSÃO DA TABELA PRICE. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS 

INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA. - Embargos de declaração que alega 

omissão no julgado, que não obstante haver reconhecido a incidência de 

anatocismo na manutenção do contrato, não apreciou o pedido de 

exclusão da tabela price. Omissão caracterizada. - "A Tabela Price não 

implica, necessariamente, anatocismo, nem o expurgo do anatocismo 

implica expurgo da Tabela Price. (...) - O pedido de expurgo da Tabela 

Price não tem fundamento legal ou contratual. Dessarte cabe manter esse 

sistema de amortização em homenagem ao princípio da autonomia das 

vontades." (TRF-5ª R. - AC 2003.81.00.006774-7 - 2ª T. - Rel. Des. Paulo 

Gadelha - DJe 15.01.2010 - p. 90) - Embargos conhecidos e providos, sem 

efeitos infringentes). Negritei DAS TARIFAS BANCÁRIAS O Guardião da 

Lei Federal no julgamento dos recursos especiais repetitivos 1.251.331/RS 

e n. 1.255.573/RS norteou o tema acerca das tarifas bancárias, decisões 

estas que são paradigmas e devem ser observadas em prol da segurança 

jurídica e do princípio da igualdade. Portanto, são três as teses 

norteadoras do tema em discussão. 1ª Tese: Nos contratos bancários 

celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) 

era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de 

emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto; 2ª 

Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a 

cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou 

limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora 

expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo 

legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada 

em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente 

pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a 

instituição financeira; 3ª Tese: Podem as partes convencionar o 

pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) 

por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos 

mesmos encargos contratuais. No caso concreto, o contrato foi celebrado 

em 13 de março de 2012 (ID; 8250583 – pag. 02), na vigência da 

Resolução CMN 3.518/2007 que veda a cobrança de das tarifas de 

abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra 

denominação para o mesmo fato gerador. Desta feita, procedente neste 

sentido a pretensão autoral para exclusão da cobrança de taxa de 

abertura de crédito, tanto com relação ao pagamento efetuado a vista (R$ 

200,00) e a cobrança mensal de 0,01%. DO IOF Relativamente ao IOF, 

trata-se de tributo federal, Imposto Sobre Operações Financeiras, devido 

pelo consumidor em operações de crédito e que pode fazer integrante do 

financiamento. No atinente à possibilidade de se financiar o valor devido a 

título de IOF, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 

nº 1.251.331/RS, sedimentou o entendimento de que não há qualquer 

ilegalidade ou abusividade nesse financiamento, porquanto ele tem por 

finalidade atender aos interesses do financiado. Inacolho o pedido. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO No que se refere ao pedido de 

devolução em dobro do cobrado a maior, é preciso dizer que, quando 

constatada a cobrança abusiva, os valores cobrados a maior devem ser, 

necessariamente, extirpados do montante da dívida e restituídos ao 

requerente, seja através de compensação com eventual saldo devedor, 

seja mediante devolução em espécie, caso já tenha sido integralmente 

liquidado o contrato, mas não em dobro, conforme prevê o art. 42, § único, 

do CDC, salvo se comprovada a má-fé do credor, o que não se dá quando 

a cobrança é feita com base em cláusula prevista no contrato. Nesse 

contexto: "A devolução em dobro de valores eventualmente cobrados de 

maneira indevida está condicionada à comprovação da má fé por parte do 

credor" (Apelação Cível nº 1.0245.10.011720-0/002; Relatora 

Desembargadora Márcia De Paoli Balbino; data do julgamento: 21/07/2011; 

data da publicação: 30/08/2011). No caso, como visto, a TAC “tarifa de 

abertura de crédito”, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e embutidas 

mensalmente nas parcelas (0,01% a.m.), está prevista no contrato, razão 

pela qual a restituição deverá ocorrer de forma simples, a ser liquidada na 

fase oportuna. Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, 
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I, do NCPC, para declarar a ilegalidade da cobrança da TAC (Tarifa de 

Abertura de Crédito) e a utilização do indexador CDI, refutando as demais 

teses autorais de abusividade ou ilegalidades nas cláusulas contratuais 

impugnadas. Em face da sucumbência, CONDENO as partes Autora e o 

Banco Requerido ao pagamento, respectivamente, de 80% e 20% das 

custas processuais e dos honorários advocatícios que ora arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), os quais serão compensados, nos termos do art. 

86, caput, do NCPC. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na 

distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de julho de 2017. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito [1] (STJ-4ª Turma, REsp. 2.832-RJ, 

rel. Min. Sálvio de Figueiredo)

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021919-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILENE DE L. P. FERREIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1021919-63.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: EMILENE DE L. P. FERREIRA - ME Vistos. 

Intimado o Autor por meio de seu patrono para pagamento das custas 

processuais, esta manteve-se inerte (certidão ID. 9188720). A 

jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução do mérito, nestes casos, conforme 

podemos verificar nos arestos abaixo: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. CANCELAMENTO DE 

DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 168/STJ. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - Consoante entendimento desta Corte 

Especial, quem opõe embargos do devedor deve providenciar o 

pagamento das custas em 30 dias. Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal. 

Precedentes. II - Nos termos da Súmula 168/STJ, "Não cabem embargos de 

divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo 

sentido do acórdão embargado.". III - Agravo interno desprovido. (STJ. 

AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1014847/PA, Rel. Min. GILSON DIPP, CORTE 

ESPECIAL, Julg. 16/09/2013, DJe 25/09/2013).” (negritamos) “APELAÇÃO 

CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO - DECISÃO TRANSITADA EM 

JULGADO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - 

OCORRÊNCIA - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL - EXTINÇÃO MANTIDA. Consoante orientação adotada pelo STJ, 

mostra-se desnecessária a prévia intimação pessoal da parte acerca do 

iminente cancelamento da distribuição, por falta de recolhimento das 

custas iniciais. Desta feita, indeferidos os benefícios da justiça gratuita, 

por decisão transitada em julgada, impõe-se a parte autora efetuar o 

recolhimento das custas iniciais, diligência para a qual foi devidamente 

intimada pelo DJE. Descumprindo a parte com a obrigação de recolhimento 

das custas iniciais, cabível a extinção do processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 257, do CPC, o que ocorreu nesta seara. (TJMG. 

Apel.Cív. n. 10351120036949001, Rel.: Luciano Pinto, Julg. 17/10/2013, 17ª 

Câm.Cív., Publ. 24/10/2013).”(grifamos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DE 

CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 257 DO CPC. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. 

ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.NÃO PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 

267, § 1º, do CPC, é necessária a intimação pessoal da parte quando a 

extinção do processo decorre do fato de ficar ele parado durante mais de 

um ano por negligência das partes ou quando o autor abandonar a causa 

por mais de trinta dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe 

competir. 2. Diversa é a hipótese em que o autor deixa de promover o 

recolhimento das custas no prazo de trinta dias. Nesse caso, pode o 

magistrado determinar o cancelamento da distribuição do processo, com 

fundamento no art. 257 do Código de Processo Civil, independentemente 

de intimação pessoal da parte autora. 3. Não compete ao STJ analisar 

suposta ofensa a dispositivos constitucionais, mesmo com a finalidade de 

prequestionamento, a teor do art. 102, III, da Constituição Federal. 4. 

Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AgRg no REsp 

1161395/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 

julgado em 18/11/2014, DJe 05/12/2014)”. (destacamos) Diante do 

entendimento profligado nos julgados acima e que se amoldam 

perfeitamente ao caso sub judice, não subsiste outra providência a ser 

adotada no presente feito que não a sua extinção sem resolução de 

mérito, vez que não procedeu ao recolhimento dos emolumentos 

judiciários. Ante ao exposto, determino o CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO nos termos do artigo 290 do CPC. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se mediante as cautelas de estilo. P.I.C Cuiabá/MT, 15 de 

agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006357-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA FRANCHINI MARQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT10203-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1006357-77.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. 

SAFRA S.A REQUERIDO: ROSANGELA FRANCHINI MARQUES BANCO J. 

SAFRA S/A ajuizou AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra ROSANGELA 

FRANCHINI MARQUES, na qual sustenta o Autor, em síntese, que firmou 

com a ré contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária n. 

145013571 para aquisição de bem móvel, tipo automóvel, descrito na 

exordial. Aduz que a Requerida deixou de adimplir as parcelas do 

financiamento pactuado, objetivando assim com a presente demanda o 

deferimento de liminar para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, além da condenação das custas 

processuais e honorários advocatícios (ID. 5026486). A liminar foi deferida 

(ID. 5027543), com apreensão do bem e citação da Requerida (ID. 

6646933). A ré apresentou contestação (ID. 6109521) com o requerimento 

para concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Narra 

que houve um acordo extrajudicial formalizado entre as partes e que em 

razão disto, não há legalidade na apreensão do bem. Aduz a ausência de 

notificação para constituição em mora, adimplemento substancial do 

contrato com a quitação de mais de 50% deste. Pleiteia pela improcedência 

do feito, o pagamento das parcelas vencidas e a restituição do veículo. 

Instada a parte ré a contestar a ação, esta impugnou integralmente a 

defesa da Requerida e reiterou os pedidos constantes da exordial. É o 

relatório. Decido. Impõe explanar que na alienação fiduciária em garantia 

dá-se a transferência do domínio do bem móvel ao credor, denominado 

fiduciário (em geral, uma financeira que forneceu o numerário para a 

aquisição), em garantia ao pagamento, permanecendo o devedor 

(fiduciante) com a posse direta da coisa. O domínio e a posse indireta 

passam ao credor em garantia, não se dando a tradição real, mas sim ficta 

(constituto possessório). Pois bem, no contrato de empréstimo garantido 

com alienação fiduciária, a posse do bem fica com o devedor, mas a 

propriedade é do credor, conforme determina a lei (Decreto-Lei 911/69). 

Se houver inadimplemento, cabe ao credor requerer a busca e apreensão 

do bem alienado, que será deferida liminarmente, e cinco dias após a 

execução da liminar, o credor passará a ser o exclusivo possuidor e 

proprietário do bem (propriedade e posse do bem serão consolidadas no 

patrimônio do credor). A respeito do pedido de concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita à Requerida, entendo incabível o postulado. Isto, pois, a 

nova Lei Processual n. 13.105/2015, dirime que “a pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98)” e que 

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 
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exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a 

Constituição Federal reza que a gratuidade será conferida “...aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV). Nesse sentido, é 

elementar esclarecer que o benefício da Justiça Gratuita é o amparo que 

pessoas necessitadas auferem para acesso imediato à Justiça, assim, 

pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que 

mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não 

tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. 

Para estes, o Legislador reservou a isenção das custas do processo, 

enquanto perdurar o estado de pobreza. Desta feita, verifico que inexiste 

pressupostos legais para concessão da gratuidade à Requerida, pois não 

há comprovação da alegada pobreza. Quanto ao pedido de purgação da 

mora somente das parcelas vencidas, não vislumbro acolhimento desta 

faceta defensiva, pois, vale ressaltar que o tema já foi decidido em sede 

de recurso repetitivo, tendo o STJ firmado a seguinte conclusão, que é 

aplicado em todos os processos semelhantes: “Nos contratos firmados na 

vigência da Lei n.° 10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do 

Decreto-lei 911/1969, compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a 

execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade 

da dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados 

pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem 

móvel objeto de alienação fiduciária”. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014) (recurso repetitivo). 

No mais, apesar da prognose da Requerida de ausência de notificação da 

Devedora para constituí-la em mora e revogar a medida concedida nos 

autos, percebe-se que na verdade trata-se de mera alegação sem nexo, 

pois, junto a inicial, o Credor anexou a correspondência de notificação (ID. 

5026637) e o aviso de recebimento emitido pelos Correios, o qual 

comprova o recebimento do expediente no endereço indicado no contrato 

(5026637), não havendo que se falar em ausência de constituição em 

mora. Neste sentido, colaciono o seguinte precedente jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE A TERCEIRO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO 

CONTRATO. VALIDADE. MORA COMPROVADA. DECISÃO CASSADA. 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. Para a caracterização 

da mora, autorizadora da deflagração de reintegração de posse, é 

imprescindível a notificação do devedor. No entanto, "É válida, para efeito 

de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu 

endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário." (STJ, AgRg no Ag 1284958 / MS, Relator 

Ministro Sidnei Beneti). (TJ-SC - AG: 20130276379 SC (Acórdão), Relator: 

Paulo Roberto Camargo Costa, Julgamento: 09/10/2013, Terceira Câmara 

de Direito Comercial)”. (destaquei) Ademais, não há que se falar em 

ineficácia da notificação levada a efeito conforme se infere dos seguintes 

arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO. 

RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENTREGUE AO DEVEDOR, ATRAVÉS DE CARTÓRIO DE TÍTULOS E 

DOCUMENTOS DIVERSO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. PRECEDENTE DO 

STJ (RESP. 1237699/SC). POSSE DO BEM OBJETO DO CONTRATO. Não 

há exigência de que a notificação seja feita pessoalmente ao devedor, 

sendo necessário, para a sua validade, apenas que o credor comprove 

que a comunicação foi remetida e recebida no local certo. Conforme o 

novo entendimento desta Câmara, em consonância com o Precedente do 

STJ (REsp n. 1237699/SC), impõe-se o reconhecimento da validade da 

notificação extrajudicial entregue através de Cartório de Título e 

Documentos diverso do domicílio do devedor, para fins de comprovação 

da mora do financiado. INEXISTENTE PROVA DA EXISTÊNCIA DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS E/OU ILEGAIS, DURANTE O 

PERÍODO DE NORMALIDADE, CONFORME DETERMINA O RESP. Nº 

1.061.530-RS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FUMUS BONI JURIS. Negativa 

de seguimento a Agravo de Instrumento em confronto com jurisprudência 

dominante do STJ.” (Agravo de Instrumento Nº 70064997794, Décima 

Terceira Câmara Cível, TJ do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado 

em 25/06/2015). (grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

(LEASING). NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE A TERCEIRO NO 

ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. VALIDADE. MORA 

COMPROVADA. DECISÃO CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 

RECURSO PROVIDO. Para a caracterização da mora, autorizadora da 

deflagração de reintegração de posse, é imprescindível a notificação do 

devedor. No entanto, "É válida, para efeito de constituição em mora do 

devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que 

a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." 

(STJ, AgRg no Ag 1284958 / MS, Relator Ministro Sidnei Beneti). (negritei) 

À vista disso, dúvida não sobeja, pois, resta configurada a mora da 

devedora e a inadimplência contratual, assim como a notificação 

extrajudicial foi realizada de acordo com a norma legal. Quanto à tese do 

adimplemento substancial, avençada na contestação, ínvio seu 

acolhimento, eis que, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio 

do julgamento do Recurso Especial nº 1.622.555, firmou entendimento, que 

o pagamento da maior parte das parcelas nos contratos com cláusula de 

alienação fiduciária, não é capaz de afastar o que augura o Decreto-Lei 

911/69, ipsis litteris: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 

911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS 

PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA 

TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A 

PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA 

CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. 

RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR 

CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM 

COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E 

ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR 

EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE 

REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO 

DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO 

(AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO 

DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. 

DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, 

CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A 

ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA 

FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A 

incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em 

relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam 

móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se 

afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar 

lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às 

especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, 

introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 

não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão 

em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é 

expresso em exigir a quitação integral do débito como condição 

imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. 

Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de 

ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que 

pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que 

quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo 

incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na 

hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando 

sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável, 

quando a lei especial de regência expressamente condiciona a 

possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da 

integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só 

tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise 

(Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação 

firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 

1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a 

restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no 

prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e 

apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida 

como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os 

encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão 

(prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra 

via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso 

com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida 

de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem 
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poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do 

inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do 

bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no 

patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem 

sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem 

(naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). 4. A teoria 

do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o 

credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima 

parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução 

contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de 

busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação 

contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito 

imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se 

utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a 

dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e 

agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade 

fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da 

renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não 

como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a 

extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de 

modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É 

questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao 

lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas 

parcelas por ele reputadas ínfimas mas certamente de expressão 

considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua 

obrigação, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever 

contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos 

gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A 

aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização 

da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao 

inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de 

desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer 

seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda 

evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade 

fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança 

jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da 

economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria 

do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido). Processo 

REsp 1622555 MG 2015/0279732-8. Órgão Julgador 2 - SEGUNDA SEÇÃO 

Publicação DJe 16/03/2017. Julgamento22 de Fevereiro de 2017. Relator 

Ministro MARCO BUZZI”. (destaquei) Assim, ante a erudição emanada da 

Corte Superior, inacolho o pleito de adimplemento substancial do contrato 

em voga. No tocante a exposição da Requerida de que estava em tratativa 

de acordo extrajudicial com o Bando Credor, este fato não foi comprovado 

nos autos pois os documentos que instruem sua defesa não solveram os 

requisitos autorizadores da concessão da medida de busca e apreensão 

do bem e tampouco comprovam a adimplência do contrato para 

desconstituir os efeitos da mora. Posto isso, julgo procedente o pedido 

elencado na exordial e, em consequência, resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido o 

contrato e consolidando nas mãos do Autor o domínio e posse do bem 

móvel, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º 

do Decreto-Lei acima citado. Condeno a Requerida ROSANGELA 

FRANCHINI MARQUES ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como nos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 5º, do Código de Processo 

Civil. Expeça-se ofício ao DETRAN-MT, comunicando o teor desta 

sentença, de forma que o autor consiga alienar o veículo descrito na inicial 

a terceiros. P. R. I. C. Cuiabá (MT), 7 de julho de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037410-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CRISTINA CARDOSO PALOMARES DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

1037410-08.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. Advogado do(a) REQUERENTE: FABIOLA BORGES DE MESQUITA - 

MT23926-A REQUERIDO: VIVIANE CRISTINA CARDOSO PALOMARES DE 

SOUSA Vistos etc. A parte autora desistiu desta ação, conforme petitório 

do ID. 23884289. A parte ré não foi citada conforme certidão negativa do 

ID 23818519. Nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil de 2015, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Diante do exposto, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

desta ação e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do CPC. Custas e 

demais despesas processuais pela parte desistente. Certifique-se o 

transito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Expeça-se o necessário com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055397-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIKA LANDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1055397-57.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: MONIKA LANDO Vistos etc. A parte autora desistiu 

desta ação, conforme petitório do ID 27326307. A parte ré não foi citada, 

razão pela qual dispensa-se sua manifestação. Nos termos do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Diante do 

exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA desta ação e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, VIII, do CPC. Custas e demais despesas processuais pela parte 

desistente. Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020. ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018308-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE APARECIDA RODRIGUES DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos 

presentes autos foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que 

a parte no ato de interposição do recurso, comprovou o pagamento do 

preparo, conforme documentos juntados ao ID 25087014. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte apelada a apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, dentro do prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019369-27.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019369-27.2018.8.11.0041. Despacho Vistos etc. Intimem-se as partes 

para que se manifestem expressamente quanto à possibilidade de 

designação de audiência de conciliação na tentativa de composição 

amigável entre as partes, se existe possibilidade de acordo, no prazo de 

05 (cinco) dias, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide. 

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024072-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024072-64.2019.8.11.0041. Despacho Vistos etc. Intimem-se as partes 

para que se manifestem expressamente quanto à possibilidade de 

designação de audiência de conciliação na tentativa de composição 

amigável entre as partes, se existe possibilidade de acordo, no prazo de 

05 (cinco) dias, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide. 

Bem ainda, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023043-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISIBEL DE OLIVEIRA DEL SANTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA OAB - MT13953-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023043-76.2019.8.11.0041. Despacho Vistos etc. Intimem-se as partes 

para que se manifestem expressamente quanto à possibilidade de 

designação de audiência de conciliação na tentativa de composição 

amigável entre as partes, se existe possibilidade de acordo, no prazo de 

05 (cinco) dias, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide. 

Bem ainda, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038243-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THYAGO VINICYUS BISPO PAULINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1038243-60.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - Defiro o pedido de 

desconsideração da petição ao Id 23200944, tendo em vista ser estranha 

a esta demanda. II - Cumpra-se a determinação de Id 22481597, com 

urgência. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011643-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MOURA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011643-65.2019.8.11.0041. Despacho Vistos etc. Intimem-se as partes 

para que se manifestem expressamente quanto à possibilidade de 

designação de audiência de conciliação na tentativa de composição 

amigável entre as partes, se existe possibilidade de acordo, no prazo de 

05 (cinco) dias, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide. 

Bem ainda, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1044878-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA MENDES SOBRINHO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1044878-23.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro por ora o 

pedido de arrombamento, tendo em vista a ausência dos requisitos 

constantes no art. 846, do CPC. II – Autorizo, a utilização de reforço 

policial para cumprimento da ordem judicial, se necessário. III – Tendo em 

vista o recolhimento do depósito da diligência conforme Id 28084776 - pág. 

2, desentranhe-se mandado de busca, apreensão e citação de Id 

26523793, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009972-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FERREIRA DA CRUZ (REU)

C.F.DA CRUZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009972-75.2017.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que este juízo não possui 

convênio com o referido sistema. II – Tendo em vista que no sistema 

Infoseg não se tem mais acesso para consulta de dados cadastrais, defiro 

a consulta dos dados cadastrais dos requeridos pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta: - C. F. da 

Cruz Comércio de Alimentos EIRELI - ME – CNPJ nº 07.391.912/0001-80. - 

Carlos Ferreira da Cruz – CPF nº 706.035.504-95. Assim, visto que a 

resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o requerente para que 

se manifeste e dê andamento ao feito, promovendo a citação dos 

requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013110-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

NIVALDO SANCHES SANTIAGO (EXECUTADO)

ANA LUCIA DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1013110-84.2016.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Para que possa ser 

analisado o pedido de ID 24599333, traga o exequente o cálculo atualizado 

do valor que pretende executar, pois o valor constante dos autos é o 

trazido em sua inicial há mais de 03 (três) anos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Após, voltem os autos conclusos. A/Cuiabá, 23 

de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031951-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR DURIGAN (EXECUTADO)

MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN (EXECUTADO)

PAO NOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT0010110A (ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT3549-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1031951-93.2017.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o exequente 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena 

de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009659-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MT22524-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

MOTOMCO CENTRO-OESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA 

CLASSIFICAO DE GRAOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA ANTONIETA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE AUGUSTO CARLESSO OAB - PR76180 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1009659-80.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Defiro a substituição 

do polo ativo da presente demanda, devendo passar a integrá-lo Ativos 

S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, registrando-se a alteração no 

sistema PJe. II – Posteriormente, intime-se a parte exequente, 

pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. A/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032728-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONIA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SERVICOS DE ESCRITORIOS 

E APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ALUIZIO BRASILINO DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1032728-10.2019.8.11.0041. Vistos etc. Defiro o pedido do 

exequente contido na petição de Id 22557535, e para tanto, 

desentranhe-se o mandado de citação da empresa executada: Amazônia 

Clínica Médica e Odontologia Eireli – ME, para tentativa de citação desta na 

pessoa de seu sócio, no endereço indicado (Rua Jaborandi, n.º 65, Bairro: 
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Jardim Gramado, na cidade de Cuiabá/MT). Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 23 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022315-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINO FRANCISCO PINTO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022315-69.2018.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para que traga aos autos documento hábil à comprovação da cessão de 

crédito informada junto ao Id 22707812, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento. Após, certifique-se e retornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028156-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TRANSPORTES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO OAB - MT13950-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028156-79.2017.8.11.0041. Vistos etc. Antes de analisar as 

petições aos Ids nº 27803306 e nº 27803331, intimem-se as partes para 

se manifestarem sobre o termo de caução expedido ao Id 18311553 e 

averbado junto ao prontuário do veículo no Detran/MT, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de desconstituição da caução averbada. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

MJ/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017152-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS SILVA SALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017152-79.2016.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para que traga aos autos documento hábil à comprovação da cessão de 

crédito informada junto ao Id 22707605, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento. Após, certifique-se e retornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016194-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FELIPI MACIEL FERREIRA 00915030195 (EXECUTADO)

DIEGO FELIPI MACIEL FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016194-88.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Para que possa ser 

analisado o pedido de ID 24591110, traga o exequente o cálculo atualizado 

do valor que pretende executar, pois o valor constante dos autos é o 

trazido em sua inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Após, voltem os autos conclusos. A/Cuiabá, 23 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002620-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER SERGIO FERREIRA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002620-61.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018032-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO NASCIMENTO BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018032-03.2018.8.11.0041. Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que o número do contrato discutido nos autos é 

650209968/390943905, conforme peça exordial e o contrato, aos Ids nº 

13828305 (pág. 1) e nº 13828263, no entanto, o documento da cessão de 

crédito informa contratos com números diversos àqueles, consoante Id 

26279596. Assim sendo, intime-se o requerente para que se manifeste 

acerca da divergência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da substituição processual. Após, certifique-se e retornem 

os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. MJ/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 
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Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1045620-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUZ DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista ao contido na decisão do Agravo de Instrumento 

interposto, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para cumprir com o determinado no item II da 

decisão de Id 24838218, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012609-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIS BARTOSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012609-96.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido 

junto ao Id 24062820, tendo em vista que no Aviso de Recebimento consta 

assinatura de terceiro, consoante Id 21267619. II - Intime-se o exequente 

para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação do 

executado, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20034 Nr: 10276-24.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:1.357/MT, RAQUEL C. R. BLEICH - OAB:7655, RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato de 

interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, conforme 

documentos juntados às fls 268.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para a parte apelada/requerida se manifestar sobre o 

Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 948599 Nr: 59464-58.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15.440 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:15.758-A/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente, sendo a parte autora/apelante 

beneficiária da justiça gratuita conforme decisão judicial de fl.141.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931383 Nr: 50063-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMAXIMA TRANSPORTADORA 

MARACAI LTDA ME, JACOB ANTUNES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:OAB/MT 19.619

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foram protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, 

conforme documentos juntados às fls.414/415

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445441 Nr: 20083-82.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI, SALVADOR LÁZARO DE 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA, SALVADOR LÁZARO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, SEBASTIÃO DA 

SILVA GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DE MORAES BORGES - 

OAB:12.430/MT, EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:18733-A/MT, 

SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar as partes para manifestarem no prazo comum de 05 (cinco) dias 

quanto aos cálculos de fls. 427/428 cujo conteúdo encontra-se 

devidamente lançado no sistema.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 405252 Nr: 36941-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE FERREIRA CARNEIRO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:OAB/SP 

232.751, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:16.8016/SP, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ORTIZ GONZALEZ - 

OAB:4066/B

 I – Conciliação prejudicada, diante da ausência de proposta por parte do 

banco exequente. II – Procedo à juntada da carta de preposição e 

substabelecimento apresentados pelo banco. III – Intime-se o banco 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da 

proposta de acordo ofertada pela executada nesta audiência. Decorrido o 

referido prazo, silenciando as partes sobre a solução amigável, intime-se 

o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento. Em seguida, venham-me os 

autos conclusos, obedecendo a ordem cronológica dos processos da 
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Secretaria, conforme determina o artigo 12 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1106954 Nr: 13364-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO VENDA DE PASSAGENS E TURISMO 

LTDA - ME, VANDINEI RODRIGUES PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a penhora formalizada nos autos à fl. 60/63, defiro a 

consulta dos dados cadastrais do executado pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta:

 - Vandinei Rodrigues Pimentel – CPF nº 878.771.121-49.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

intimação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina 

o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761715 Nr: 14204-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVIARIO MATO GROSSENSE DE 

TRANSPORTES LTDA, PAULO SERGIO ARBOIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MS 12179A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:11060-AOAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar os advogados RICARDO NEVES COSTA, 

OAB/MS 11.060-A, FLÁVIO NEVES COSTA, OAB/MS 12.179-A e 

RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/MS 20732-A a regularizarem sua 

representação processual, tendo em vista que seu substabelecimento não 

advém de ADVOGADOS com procuração nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1115485 Nr: 16828-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANADIL FERREIRA DA CONCEIÇAO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147, PATRICIA BIONDO - OAB:51346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito de 

diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009805-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES JESUINO DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009805-24.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

26061790. II – Defiro o pedido do banco de cumprimento de sentença 

constante da petição de Id. 25227393. III – Em vista disso, procedam-se as 

anotações de praxe na etiqueta de identificação dos autos autos, devendo 

passar a constar o tipo da ação como cumprimento de sentença, tendo 

como exequente: Banco Bradesco S/A e como executado: James Jesuíno 

de Oliveira. IV – Intime-se o executado na forma indicada no artigo 513, 

parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, 

nos termos do artigo 523 do citado Código. Em havendo INÉRCIA da parte 

Executada, em liquidar o seu débito, renove-se a conclusão. Cumpra-se, 

servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 23 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022813-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THASSIA GAIVA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1022813-68.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão de tempestividade junto ao Id nº 28234832 do 

Recurso de Apelação de Id nº 25357099, e diante da apresentação das 

Contrarrazões de Id nº 25805838, ao referido recurso, subam estes autos 

à Egrégia Instância Superior, na oportunidade, apresento meus protestos 

de estima. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015843-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALANDERSON RODRIGUES COELHO - ME (REU)

ALANDERSON RODRIGUES COELHO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1015843-23.2016.8.11.0041. Vistos etc. 

Compulsando os autos verifico que o requerente, ao Id 22567755, juntou a 

publicação do edital de citação dos requeridos Alanderson Rodrigues 

Coelho - ME e Alanderson Rodrigues Coelho. Extrai-se da certidão junto ao 

Id 26278872 que, embora citados por edital, os requeridos não 

apresentaram defesa. Dessa forma, conforme certidão de Id 26278872 

que informa que os requeridos deixaram de acudir ao chamamento 

Judicial, caindo em revelia. Dou-lhes Curador Especial na pessoa do 
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membro da Defensora Pública, militante no Foro local, a quem se dará vista 

dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. MJ/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009805-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES JESUINO DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009805-24.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

26061790. II – Defiro o pedido do banco de cumprimento de sentença 

constante da petição de Id. 25227393. III – Em vista disso, procedam-se as 

anotações de praxe na etiqueta de identificação dos autos autos, devendo 

passar a constar o tipo da ação como cumprimento de sentença, tendo 

como exequente: Banco Bradesco S/A e como executado: James Jesuíno 

de Oliveira. IV – Intime-se o executado na forma indicada no artigo 513, 

parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, 

nos termos do artigo 523 do citado Código. Em havendo INÉRCIA da parte 

Executada, em liquidar o seu débito, renove-se a conclusão. Cumpra-se, 

servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 23 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015843-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALANDERSON RODRIGUES COELHO - ME (REU)

ALANDERSON RODRIGUES COELHO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1015843-23.2016.8.11.0041. Vistos etc. 

Compulsando os autos verifico que o requerente, ao Id 22567755, juntou a 

publicação do edital de citação dos requeridos Alanderson Rodrigues 

Coelho - ME e Alanderson Rodrigues Coelho. Extrai-se da certidão junto ao 

Id 26278872 que, embora citados por edital, os requeridos não 

apresentaram defesa. Dessa forma, conforme certidão de Id 26278872 

que informa que os requeridos deixaram de acudir ao chamamento 

Judicial, caindo em revelia. Dou-lhes Curador Especial na pessoa do 

membro da Defensora Pública, militante no Foro local, a quem se dará vista 

dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. MJ/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009805-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES JESUINO DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009805-24.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

26061790. II – Defiro o pedido do banco de cumprimento de sentença 

constante da petição de Id. 25227393. III – Em vista disso, procedam-se as 

anotações de praxe na etiqueta de identificação dos autos autos, devendo 

passar a constar o tipo da ação como cumprimento de sentença, tendo 

como exequente: Banco Bradesco S/A e como executado: James Jesuíno 

de Oliveira. IV – Intime-se o executado na forma indicada no artigo 513, 

parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, 

nos termos do artigo 523 do citado Código. Em havendo INÉRCIA da parte 

Executada, em liquidar o seu débito, renove-se a conclusão. Cumpra-se, 

servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 23 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015843-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALANDERSON RODRIGUES COELHO - ME (REU)

ALANDERSON RODRIGUES COELHO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1015843-23.2016.8.11.0041. Vistos etc. 

Compulsando os autos verifico que o requerente, ao Id 22567755, juntou a 

publicação do edital de citação dos requeridos Alanderson Rodrigues 

Coelho - ME e Alanderson Rodrigues Coelho. Extrai-se da certidão junto ao 

Id 26278872 que, embora citados por edital, os requeridos não 

apresentaram defesa. Dessa forma, conforme certidão de Id 26278872 

que informa que os requeridos deixaram de acudir ao chamamento 

Judicial, caindo em revelia. Dou-lhes Curador Especial na pessoa do 

membro da Defensora Pública, militante no Foro local, a quem se dará vista 

dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. MJ/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009805-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES JESUINO DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009805-24.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

26061790. II – Defiro o pedido do banco de cumprimento de sentença 

constante da petição de Id. 25227393. III – Em vista disso, procedam-se as 

anotações de praxe na etiqueta de identificação dos autos autos, devendo 
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passar a constar o tipo da ação como cumprimento de sentença, tendo 

como exequente: Banco Bradesco S/A e como executado: James Jesuíno 

de Oliveira. IV – Intime-se o executado na forma indicada no artigo 513, 

parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, 

nos termos do artigo 523 do citado Código. Em havendo INÉRCIA da parte 

Executada, em liquidar o seu débito, renove-se a conclusão. Cumpra-se, 

servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 23 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009805-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES JESUINO DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009805-24.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

26061790. II – Defiro o pedido do banco de cumprimento de sentença 

constante da petição de Id. 25227393. III – Em vista disso, procedam-se as 

anotações de praxe na etiqueta de identificação dos autos autos, devendo 

passar a constar o tipo da ação como cumprimento de sentença, tendo 

como exequente: Banco Bradesco S/A e como executado: James Jesuíno 

de Oliveira. IV – Intime-se o executado na forma indicada no artigo 513, 

parágrafo 2º do Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos 

termos do artigo 523 do citado Código. Em havendo INÉRCIA da parte 

Executada, em liquidar o seu débito, renove-se a conclusão. Cumpra-se, 

servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 23 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040237-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1040237-89.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Diante da 

emenda à inicial de ID 24615349, determino a exclusão de Banco Itaú BMG 

Consignado do polo passivo, permanecendo tão somente no polo passivo 

Banco BMG S/A. II – Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, 

perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera 

afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça. III – No tocante à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 

aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que não se deve confundir 

a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro de 

adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). IV – Cite-se o requerido Banco BMG S/A para, querendo, 

contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado 

as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014332-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014332-87.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Converto 

o julgamento em diligência, pois de extrema necessidade a realização de 

prova pericial nos contratos e extratos, mormente a perícia contábil, para 

julgamento do feito. Assim, em consonância com o disposto no art. 432, 

caput, do CPC, e determino a realização de perícia contábil. Para sua 

realização, nomeio como perito contábil o Perito JOSÉ EDUARDO DE 

OLIVEIRA NETTO, contador, com endereço a Rua Sírio Libanesa, n. 240, 

Bairro: Popular, CEP: 78.045-390, nesta Capital, telefone: 3025-1463 / 

9227-5932, devendo ambas as partes arcarem com os honorários 

periciais, 50% para cada, conforme artigo 95, caput, do CPC, ainda tendo 

em vista que a inversão do ônus da prova não implica na inversão do ônus 

financeiro, nem mesmo a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Intime-se o referido perito da presente nomeação e para apresentar a 

proposta de honorários, em 05 (cinco) dias. II – Dê-se ciência às partes, 

intimando-as para oferecimento dos quesitos, bem como para indicarem 

assistentes técnicos, se o desejarem (art. 465, § 1º do CPC), no prazo de 

15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059216-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES HABILITAR LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BASTOS OAB - MT8586-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1059216-02.2019.8.11.0041. Vistos etc. Compulsando os autos observo 

que o bem foi efetivamente apreendido, conforme auto de busca, 

apreensão e depósito de Id 28180989. O requerido devidamente citado, 

conforme certidão de Id 28180984, compareceu aos autos na petição de 

Id. 28080244, instrumento procuratório de Id 28080248, postulando pela 

purgação da mora. Defiro o pedido de purgação de mora, constante da 

petição de Id 28080244. Diante do comprovante de pagamento 

apresentado, documento de Id. 28080252, realizado exatamente no valor 

dado à causa, indicado na exordial, deve o bem ser restituído em favor do 

requerido. Assim, defiro o pedido de restituição do veículo ao requerido, 

para tanto, expeça-se Mandado de Restituição do veículo, ficando desde 

já autorizado o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça de plantão, 

devendo fornecer os meios necessários ao Sr. Oficial de Justiça. 

Intime-se o requerente para que se manifeste sobre o valor depositado, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Aguarde-se o prazo para 

apresentação de defesa. Em seguida, certifique-se. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036400-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CBA TRANSPORTES EIRELI - ME (REU)

EDUARDO BITTENCOURT SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036400-94.2017.8.11.0041. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 

Diante da certidão contida no Id 25669281, dando conta de que não houve 

a intimação da decisão proferida, Id 22106525, designo nova data para 

comparecimento do requerido aos autos para que proceda à entrega dos 

bens. Assim, determino ao requerido que no dia 15/04/2020 às 14:30 

horas, compareça em Juízo, por procurador habilitado nos autos, para 

realizar a entrega dos bens, descritos no orçamento de aplicação do 

crédito, constantes do Id 10938845, pág. 20, mediante termo nos autos. 

Determino ao banco requerente que compareça neste Juízo, na mesma 

data, para receber os bens. Ressalto que a entrega deve ser intermediada 

por Oficial de Justiça, que deverá proceder à descrição pormenorizada do 

mesmo, procedendo sua avaliação, no prazo de cinco dias. E para tanto, 

proceda a Secretaria a designação de Oficial de Justiça competente para 

proceder à avaliação. Saliento que no caso de recusa do banco 

requerente, em receber os bens, estes permanecerão em mãos do 

requerido, até decisão final, ainda assim, deverá o Sr. Oficial de Justiça de 

plantão, proceder à descrição pormenorizada do mesmo, procedendo sua 

avaliação, no prazo de cinco dias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005470-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN JULIANA DA COSTA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005470-59.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Compulsando os autos, 

constato que não há motivos para que a distribuição seja realizada por 

continência/dependência aos autos de n. 1006951-91.2017.8.11.0041, 

posto que não possuem a mesma causa de pedir. Não há conexão entre 

os feitos, exaurindo a competência deste juízo, concluindo que não há 

razão dos presentes autos serem distribuídos para esta vara. Neste 

sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL 

DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Jurisprudência recente do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há conexão entre ação 

revisional e ação de busca e apreensão. 2. Igualmente a jurisprudência do 

STJ já se manifestou no sentido de que, caracterizada a mora, não há 

motivos para a suspensão da ação de busca e apreensão até o 

julgamento da ação de revisão de cláusulas contratuais. 3. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1.671.354, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, julgado em 08/11/2018, DJe 13/11/2018) (grifo nosso) 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. 

INEXISTÊNCIA. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. INCABÍVEL A 

MANUTENÇÃO DE POSSE DO BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL. 1. A ação de revisão contratual não impede a tramitação de 

ação de busca e apreensão. Precedentes. 2. Para a constituição em mora, 

é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja 

feita via cartório e no endereço declinado no contrato, o que ocorreu no 

caso do autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017) (grifo nosso) Assim, 

determino sejam desapensados estes autos, que retornem os autos à 

Vara de origem, ou seja, encaminhem-se os presentes autos ao cartório 

distribuidor para que sejam redistribuídos ao juízo da 1ª Vara 

Especializada Direito Bancário desta Comarca. Cumpra-se. A/Cuiabá, 23 

de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029663-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSON MARTINS CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1029663-41.2018.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Intime-se o requerente para que traga aos autos documento hábil à 

comprovação da cessão de crédito informada junto ao Id 22709613, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. II – Ademais, 

intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra o 

item 4 da decisão de Id 22304320, sob pena de indeferimento da inicial, 

extinção e arquivamento do feito. Após, certifique-se e retornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044837-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GEYZA KARLA COSTA RONDON (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1044837-56.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Ante o pedido do banco requerente contido na exordial, bem ainda, diante 

das particularidades do caso e tendo em vista as inovações trazidas pelo 

Código de Processo Civil, que determinam a tentativa de terminar os litígios 

mediante concessões mútuas, consoante dispõe seu artigo 139, inciso V, 

designo audiência de conciliação, para o dia 15/04/2020 às 15:00 horas, 

para tentativa de composição nos presentes autos. Determino ao banco 

requerente, que verifique atentamente as particularidades do caso e 

compareça a esta audiência devidamente munido de proposta para 

solução amigável. Deve também a requerida comparecer à audiência 

munida de proposta para solução amigável. E para tanto, proceda-se à 

sua intimação pessoal para comparecimento à audiência. Intimem-se. 

Cite-se a requerida para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da audiência e conciliação, na forma do art. 335, 

inciso I, do CPC, consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 

344, ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 23 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1047271-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M.C. MACIEL FILHO - ME (EMBARGANTE)

LEICAM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE SHEILLA DE ANDRADE OAB - MT8769-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1047271-18.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Conciliação prejudicada, tendo em vista a ausência de proposta de acordo 

por parte do banco requerido. II – Intime-se o banco embargado para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da proposta de acordo 

ofertada pelos embargantes nesta audiência. III – Decorrido o referido 

prazo, em permanecendo as partes silentes, deve-se prosseguir o 

andamento do feito. E para tanto, intime-se o banco embargado para 

apresentar impugnação aos presentes embargos, no prazo legal. Em 

seguida, certifique-se e venham-me os autos conclusos, obedecendo a 

ordem cronológica dos processos da Secretaria, conforme determina o 

artigo 12 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002702-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS VINICIOS AMORIM DE SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1002702-92.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Analisando os autos verifico que na notificação de Id 28307570 - pág. 1 

consta apenas informação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

de entrega do objeto (Id 28307570 - pág. 2), porém, sem qualquer 

assinatura e sem o respectivo Aviso de Recebimento, e não certidão do 

cartório que possui fé pública, da entrega da notificação, devendo possuir 

a assinatura pessoal do recebedor, não restando comprovada assim, a 

mora do requerido. Ressalto que a constituição em mora do requerido 

(notificação - via postal, com aviso de recebimento, ou instrumento de 

protesto) é requisito indispensável para a concessão da liminar na ação 

de busca e apreensão. Diante disso, intime-se o requerente para trazer 

aos autos a competente notificação extrajudicial do requerido ou 

instrumento de protesto, comprovando sua mora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do 

feito. II - Por conseguinte, intime-se o requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002377-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. OAB - 

52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERBTON OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002377-20.2020.8.11.0041. REPRESENTANTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ERBTON 

OLIVEIRA MARTINS Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Cumpra a 

Secretaria a decisão proferida junto ao ID 28242011, pelo Juízo 

deprecante da Comarca de Cáceres/MT, do bem indicado ao ID 28242002 - 

pág. 1, no endereço constante de ID 28242002 - pág. 2, com urgência, 

ficando desde já autorizado os benefícios do art. 212, do Código de 

Processo Civil. II – Indefiro por ora o pedido de arrombamento, tendo em 

vista a ausência dos requisitos constantes no art. 846, do CPC. III – 

Autorizo a utilização de reforço policial para cumprimento da ordem 

judicial, se necessário. IV – Autorizo, também, o cumprimento do mandado 

pelo Oficial de Justiça de plantão. V – Comprovante do recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao ID 28305426. Cumprida com 

êxito, devolva-se à Comarca de Origem, consignando as nossas 

homenagens. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038607-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA RODRIGUES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038607-32.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Processo em ordem. Não existem nulidades a serem pronunciadas na 

presente fase. Presentes os pressupostos processuais e as condições 

da ação. Dou o feito por saneado. II – Na fase de especificação de 

provas, postulou a parte autora pela produção de prova oral, conforme 
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petição de Id 22539190, pedindo a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Defiro a prova oral pela qual a parte autora protestou, petição 

de Id 22539190. Diante disso, designo o dia 15/04//2020, às 15:30 horas, 

para audiência de instrução e julgamento. Intimem-se as partes, inclusive 

para depoimento pessoal, seus patronos e testemunhas oportunamente 

arroladas. Ressalte-se às partes que diante das inovações trazidas pelo 

Código de Processo Civil, que determinam a tentativa de terminar os litígios 

mediante concessões mútuas, consoante dispõe seu artigo 139, inciso V, 

se faz também possível conciliar na audiência instrutória. Desta forma, 

ante a possibilidade de solução amigável nos presentes autos, fica 

anotado que devem as partes formalizarem proposta de acordo e 

comparecem à audiência munidas da mesma. Intimem-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 23 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048744-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIVA RODRIGUES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CAROLINE SILVA DE SOUZA OAB - MT21047/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1048744-39.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Conciliação prejudicada. II – Aguarde-se o prazo de defesa, para que o 

banco apresente sua contestação, contados desta audiência, sob as 

advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Em 

seguida, certifique-se e venham-me os autos conclusos, obedecendo a 

ordem cronológica dos processos da Secretaria, conforme determina o 

artigo 12 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, saindo os presentes 

devidamente intimados. M/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002706-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDALVA DA SILVA LOUSADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1002706-32.2020.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Compulsando os autos verifico que apesar de não indicada à parcela pela 

qual o requerido se tornou inadimplente na inicial de Id 28309918, constam 

em notificação de Id 28309923 e planilha de Id 28309920 as respectivas 

parcelas vencidas. Desta feita, constato erro material do requerente. II – 

Ainda, ao analisar os autos verifico que o endereço indicado na exordial 

(28309918) e o postado na notificação (Id 28309923), são distintos do 

informado no contrato constante de Id 28309922, sendo assim não restou 

comprovada a mora da requerida. A notificação (via postal, com aviso de 

recebimento) é requisito indispensável para a concessão da liminar na 

ação de busca e apreensão. Diante disso, intime-se o requerente para 

sanar a divergência acima mencionada e trazer aos autos a competente 

notificação extrajudicial da requerida ou instrumento de protesto, 

comprovando sua mora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. III – Intime-se 

ainda o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015726-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PEREIRA DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1015726-27.2019.8.11.0041 Sentença Vistos etc.  Canopus 

Administradora de Consórcios S/A propôs Ação de Busca e Apreensão 

em face de Rafael Pereira de Andrade, no entanto requereu desistência 

do feito junto ao ID 27741260. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE 

sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código 

de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do 

requerente. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035301-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR (EXECUTADO)

FOCUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

ABNEL FERREIRA DE ALMEIDA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1035301-21.2019.8.11.0041. Vistos etc. Homologo por 

sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes instrumentalizado ao Id 28188793. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Ainda, de acordo com o art. 90, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas 

processuais finais. Honorários advocatícios conforme pactuado. 

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018522-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA PIERINI JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1018522-25.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Itaucard S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar em face de Maria 

Aparecida Pierini Jesus, pleiteando a busca e apreensão do bem, objeto 

do contrato, dando à causa o valor de R$ 46.426,56 pelo débito da 

requerida a partir da parcela vencida em 16/11/2017. Em decisão de ID 

22709298 foi proferida a decisão inicial, concedendo a medida liminar de 

busca e apreensão do bem e citação da requerida. Assim, documentos de 

ID’s 23523196 e 23523199, atestaram o cumprimento da medida liminar 

com a apreensão do bem e citação da requerida. A requerida comprovou 

a apresentação de  Agravo  de  Ins t rumento  de  n . 

1013332-73.2019.8.11.0000, junto aos ID’s 23643081 a 23643089. Junto 

aos ID’s 23809539 e 23809941 foram juntados aos autos a decisão que 

concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, em decisão 

de ID 23853324 foi determinado ao requerente restituir o bem à requerida, 

concedendo à requerida os benefícios da justiça gratuita. Certidão de ID 

24087768 informando que o requerente removeu o bem para o Pátio 

Central da empresa em Goiânia/GO. Posteriormente, junto aos ID’s 

24117506 a 24117517 a requerida apresentou contestação, instrumento 

procuratório, declaração de hipossuficiência. Arguiu em sede de preliminar 

a ausência de sua constituição em mora, a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, pleiteando ainda a revogação da medida liminar com a 

restituição do bem. Ao final, ainda pleiteou a improcedência total da ação, 

condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Pelo descumprimento da determinação de 

restituição do bem pelo requerente, em decisão de ID 24202370 foi 

determinado ao Banco requerente restituir o veículo em até 48 horas, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00, bem como determinado ao mesmo se 

manifestar quanto à contestação. Junto aos ID’s 24490307 a 24490318 a 

requerida informou o descumprimento da determinação de restituição do 

bem, pedindo a penhora de valores em contas do requerente. O 

requerente apresentou Impugnação à Contestação junto ao ID 24530594, 

contrapondo aos argumentos da requerida e ratificando seus pedidos 

iniciais. Decisão junto ao Agravo de Instrumento n. 

1015701-40.2019.8.11.0000, ID 27310371 desproveu o mesmo, mantendo 

a decisão que aplicou multa diária em caso de descumprimento de 

restituição do bem em 48 horas. O requerente informou a baixa do 

gravame do veículo junto aos ID’s 25810205 a 25810223. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Pelo constante do acórdão 

anexo,  pro fer ido no Agravo de Ins t rumento de n . 

1013332-73.2019.8.11.0000, não foi comprovada a mora da requerida na 

presente ação. Assim, constato o descumprimento da determinação de ID 

24202370 para a imediata restituição do bem à requerida. Portanto, 

considero que a comprovação da constituição da mora, exigida pelo 

Decreto-Lei n. 911/69, não está demonstrada, impõe-se assim o 

reconhecimento da ausência de pressuposto processual da Ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do art. 485, IV, do CPC. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução 

de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único e artigo 485, inciso 

IV, ambos do Código de Processo Civil. Revogo a liminar concedida em ID 

22709298. Torno definitiva a decisão de ID 24202370 e fixo multa diária de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) pela retirada do veículo da comarca, posto 

que o requerente tinha plena ciência da decisão inicial contida nos autos, 

bem como da decisão liminar concedida junto ao Agravo de Instrumento. 

Iniciando-se o prazo de contagem da data da retirada da comarca, até a 

sua devolução à requerida, devendo comprovar nos autos. DETERMINO ao 

Banco requerente a entrega do veículo em 48 (quarenta e oito) horas, ou 

depositar junto aos autos o valor do bem de acordo com a tabela FIPE na 

data da apreensão, em igual prazo, agora, sob pena de incorrer em crime 

de desobediência de ordem judicial. Ressalto ainda, a validade e 

continuação do contrato firmado entre as partes, devendo a requerida 

continuar efetuando o pagamento das parcelas como contratado, posto 

que terá seu bem restituído ou o seu equivalente em dinheiro. Em decisão 

de ID 23853324 foram concedidos os benefícios da justiça gratuita à 

requerida. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo 

Banco requerente. Condeno o requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro 

em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade 

com o artigo 85, § 2º, do CPC. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, imediatamente, com as cautelas de 

praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1447990 Nr: 539-59.2020.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INTER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, NILSON DA COSTA E FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DA COSTA E SILVA 

LOTT - OAB:101330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o embargante para, no prazo legal, emendar a inicial, retificando 

o valor da causa, pois, em se tratando de embargos, a jurisprudência 

orienta no sentido de adotar, como critério para sua fixação, o valor do 

bem sobre o qual recaiu a medida constritiva. Veja-se:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – 

EMBARGOS DE TERCEIRO – VALOR DA CAUSA QUE DEVE 

CORRESPONDER AO VALOR DO BEM QUE SE PRETENDE LIVRAR DA 

CONSTRIÇÃO JUDICIAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – 

DIVERGÊNCIA QUANTO AO REAL VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento de que é cabível a modificação ex officio do 

valor atribuído à causa na hipótese em que o magistrado visualiza 

manifesta discrepância em comparação com o real valor econômico da 

demanda. Precedentes” (STJ – 1ª Turma - AgRg no AREsp 236.076/SP, 

Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 13/11/2012). 2. “É firme a 

jurisprudência desta Corte no sentido de que o valor da causa nos 

embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, não 

podendo exceder o valor do débito. (...).” (STJ – 4ª Turma - AgRg no 

AREsp 166.547/ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 04/11/2014).

 (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AI 

1003864-90.2016.8.11.0000 – Relator Des. João Ferreira Filho, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018).

 Deve ser aplicada, ao caso vertente, a regra geral, de modo que o valor 

da causa deve corresponder a pretensão econômica buscada com a 

ação, ou seja, ao valor efetivo do bem sobre o qual recaiu a medida de 

indisponibilidade, a qual o embargante alega ser indevida.

 No mesmo prazo, o embargante deverá efetuar o recolhimento da 

diferença das custas processuais e taxa judiciaria, se houver.

 Consigne-se que não havendo emenda da inicial, no prazo assinalado, a 

petição será indeferida, com a consequente extinção do processo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1363959 Nr: 577-08.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFONSO CAMILO FONSECA, ADELIA FERNANDES 

FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, JOSÉ GERALDO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DA SILVA RAMOS - 

OAB:22994/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGE ANDRADE ALVES - 

OAB:250.016/SP, MUDROVITSCH ADVOGADOS - OAB:2037/12, 

RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF

 Vistos etc.

Intimem-se os embargados para, querendo e no prazo legal, manifestar 

sobre os documentos juntados pelo embargante na ref. 34, nos termos 

dos arts. 9º, 10 e 437, §1º, todos do CPC.

Após, conclusos.
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Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171737 Nr: 20531-65.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NAVES DE SOUZA, ESPOLIO DE PAULO 

AFONSO PEREIRA INEZ DEALMEIDA, MARINEY NEVES DIAS INEZ DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO APARECIDO TURIN - 

OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, 

ISABELLY FURTUNATO - OAB:21705-B/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a KEMMILY AIRES SIQUEIRA GUESSER OAB/MT 27.425 a 

devolver em Juízo os autos 20531-65.2004.811.0041 - Cód. 171737, no 

prazo de 24 horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do §4º do art. 107 c/c art. 234, ambos do CPC, tendo em vista 

que o processo encontra-se em carga além do prazo legal, haja vista que 

os autos foram retirados para obtenção de cópias, conforme prescreve o 

§ 3º do art. 107 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700289 Nr: 34912-68.2010.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON PEREIRA DOS SANTOS, ELISMAR 

BEZERRA DE ARRUDA, EDIVÁ PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FÚRIO - 

OAB:PROMOT.DE JUST., SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRA - 

Proc. Mun. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA JOSE ALVES NETO - 

OAB:19141/O, FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - OAB:6707, 

FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, JOSÉ ANTONIO ROSA - 

OAB:5493, JOSEMAR HONORIO BARRETO - OAB:8.578/MT, MARCELO 

ESTEVE LIMA - OAB:7.692/0, RAUL JOSÉ ALVES AMARAL - 

OAB:25114-O

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) RAUL JOSÉ ALVES AMARAL OAB/MT 25.114 a devolver em 

Juízo os autos 34912-68.2010.811.0041 - Cód. 700289, no prazo de 24 

horas, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa, além de busca e apreensão dos autos, tendo em vista que o 

processo encontra-se em carga além do prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179047 Nr: 26368-04.2004.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO GARCIA OURIVES, IVAN PIRES 

MODESTO, WALTER CESAR DE MATTOS, ELIETE MARIA DIAS FERREIRA 

MODESTO, CARLOS MARINO SOARES DA SILVA, LUIZ CARLOS PIRES, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES PORTAL DO VALE LTDA., LEDA 

REGINA DE MORAES RODRIGUES, PEDRO CORREA FILHO, ESPÓLIO DE 

PEDRO CORRÊA FILHO, DILMA IZABEL DUTRA CORREA, JAIR DE 

OLIVEIRA LIMA, FRIGORÍFERO VALE DO GUAPORÉ S/A, FRIGORÍFICO 

GUAPORÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNE LTDA, jairo carlos de 

oliveira, PEDRO CORREA NETO, PAULO GUILHERME CORREA, PATRICIA 

CORREA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ANA CRISTINA 

BARDUSCO SILVA - OAB:PROMOTORA JUST., CÉLIO JOUBERT FURIO 

- OAB:PROM.DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR SAUL AMIDEN - OAB: 

20927/O MT, ANDREA ROSAN DIAS FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - 

OAB:8.233/MT, ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - 

OAB:8.233, ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 

6173/MT, BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - OAB:248.704/SP, CIBÉLIA 

MARIA LENTE DE MENEZES - OAB:OAB MT 2.301/A, CLAUDIA 

ANGELICA DE MORAES NAVARRO - OAB:6606, DANIELE YUKIE FUKUI - 

OAB:13.589/MT, DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - OAB:15.159, FÁBIO 

MAGALHÃES OLIVEIRA - OAB:OAB MT 9.564, GILMAR GONÇALVES 

ROSA - OAB:OABMT/18.662, JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - 

OAB:9607-MT, JOÃO RICARDO TREVIZAN - OAB:5200/MT, JOÃO 

VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - OAB:14.051/MT, JOAQUIM FELIPE 

SPADONI - OAB:6.197/MT, JOEL LUÍS THOMAS BASTOS - 

OAB:122443/SP, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT, 

JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700, JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY - OAB:6.735/MT, MÁRIO APARECIDO LEITE C. PRATES - 

OAB:4.652/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659, PAULO 

CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT, RENATO BISSE CABRAL - 

OAB:9.201/MT, RENATO BISSE CABRAL - OAB:9201/MT, RICARDO 

GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT, RICARDO POMERANC 

MATSUMOTO - OAB:OAB SP 174.042, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT, RODRIGO LEITE DA COSTA - 

OAB:20362/O, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - OAB:3942/TO, TALITHA 

LAILA RIBEIRO - OAB:14887/MT, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - 

OAB:4.754/MT, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464, Ulysses Ribeiro - 

OAB:5464/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a)VINICIUS MANOEL OAB/MT 19.532-B a devolver em Juízo os 

autos 26368-04.2004.811.0041 - Cód. 179047, no prazo de 24 horas, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do §4º do art. 

107 c/c art. 234, ambos do CPC, tendo em vista que o processo 

encontra-se em carga além do prazo legal, haja vista que os autos foram 

retirados para obtenção de cópias, conforme prescreve o § 3º do art. 107 

do CPC.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021442-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER BARBARAN GOMEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO OAB - 

MT12332-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS INOCENTE CAMAPUM (REQUERIDO)

SONIA APARECIDA BARBARAN (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA RAIMUNDO INOCENTE OAB - SP188422 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1021442-06.2017.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, retirar o alvará expedido. CUIABÁ, 23 de janeiro 
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de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036116-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT11806-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA OAB - MT22722-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1036116-18.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para 

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, requerendo o que de 

direito. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0055880-46.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMAR HANNA JORGE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA BOTELHO DE CAMPOS (REU)

MARIO MARCIO SALOMAO BUDIB (REU)

CHRISTIANE SALOMAO BUDIB (REU)

ELISSANDRA SALOMAO BUDIB LOPES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR VIANNA GOMES OAB - MT2713-A (ADVOGADO(A))

SAMIR HAMMOUD OAB - MT5265-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 0055880-46.2015.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para juntar aos autos o comprovante de pagamento das diligências 

do Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”, para 

posterior expedição do mandado de citação dos herdeiros Mario Marcio 

Salomão Bubid, Christiane Salomão Budib e Elissandra Salomão Budib 

Lope, em cumprimento à decisão ID. 25685100. CUIABÁ, 23 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1057906-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS YASSOYAMA (REQUERENTE)

REGINA YUMI NAMBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ZAMBOM MAGALHAES GALVAO OAB - SP353840 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1057906-58.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do parecer ministerial, 

acostado ao id. 27974055. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0009435-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT11190-O (ADVOGADO(A))

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEYSON BEZERRA ALVES OAB - RN12123-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0009435-33.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EDMAR RODRIGUES MACHADO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA Vistos. 

Considerando a manifestação da parte requerente constante do id. 

26282489, determino a realização do exame de DNA, no mesmo 

Laboratório, nomeado anteriormente. Intimem-se as partes para 

comparecerem no laboratório para a coleta do material genético, no dia 20 

de fevereiro de 2020, às 10:00 horas. Mantenho os demais termos do 

despacho id 25367726. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0012637-43.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENEROSO RODRIGUES DE SOUSA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMAR BARBOSA BELEM OAB - MT3267/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILONE BISCHOFF PRESSI (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte a manifestar quanto as pesquisas realizadas.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020316-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILIA BRAGA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12861-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMINDO RODRIGUES DE MORAES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LOURDES RODRIGUES BRAGA SILVA (HERDEIRO)

LUZINETE RODRIGUES BRAGA DOS REIS (HERDEIRO)

MARIELLY MORAES PEREIRA (HERDEIRO)

PAULO HENRIQUE BRAGA DE MORAES (HERDEIRO)

JOAO LUIZ BRAGA DE MORAES (HERDEIRO)

ELIZABETE BRAGA DE MORAES (HERDEIRO)
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LUCINETE BRAGA MORAES (HERDEIRO)

CARLOS ALBERTO RODRIGUES BRAGA (HERDEIRO)

 

CERTIFICO que nesta data foi realizada a intimação do(a) advogado(a) da 

parte requerente a fim de comparecer na secretaria judicial para retirada 

de documentos.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1026756-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. O. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT15152/O-O (ADVOGADO(A))

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

L. H. D. S. M. (TERCEIRO INTERESSADO)

A. A. D. A. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

V. F. L. M. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o requerido da redesignação da audiência de conciliação, instrução 

e julgamento para o dia 18/02/2020 às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0013937-35.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. D. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES OAB - MT4626-O 

(ADVOGADO(A))

HELIODORIO SANTOS NERY OAB - MT4630/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. L. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURO MARVULL OAB - MT3110-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

B. D. B. S. (LITISCONSORTES)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Contadoria (Id n. 27233650).

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0013937-35.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. D. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES OAB - MT4626-O 

(ADVOGADO(A))

HELIODORIO SANTOS NERY OAB - MT4630/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. L. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURO MARVULL OAB - MT3110-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

B. D. B. S. (LITISCONSORTES)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0013937-35.2004.8.11.0041. EXEQUENTE: DORAMIN CORREA DE LIMA 

EXECUTADO: DELMIRO ANTONIO DE LIMA Vistos. Defiro o requerimento 

lançado no id 25402212. O bem penhorado nos autos foi arrematado pelo 

valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), sendo que o pagamento 

da entrada, correspondente a 25% (vinte cinco por cento) já foi 

depositado na conta única judicial, assim como o valor da comissão do 

leiloeiro. O restante, será pago em 30 (trinta prestações), como consta do 

documento de id 25402002. Assim, remetam-se os autos à Contadoria 

Judicial, a fim de que promova a atualização da planilha de débito acostada 

na movimentação nº. 25401874, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

intimem-se as partes para querendo, manifestarem no prazo legal. 

Intime-se também a BB Financiadora S.A, na pessoa do seu advogado, 

para que tome conhecimento desta decisão. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de novembro de 2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1059003-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARTA SIMOES BARATA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MAGNO DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1059003-93.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: ANA MARTA SIMOES BARATA 

EXECUTADO: CARLOS MAGNO DE ARRUDA Vistos. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposto por Alexandre Magno Simões de 

Arruda, representado por sua genitora Ana Marta Simões Barata em face 

de Carlos Magno de Arruda. Compulsando os autos, verifico que a inicial 

não está acompanhada da certidão de nascimento do infante, documento 

indispensável para propositura da ação. Ainda, esclareço que, caso o 

filho possuidor de necessidades especiais seja maior, é necessário a 

juntada do termo de curatela, tendo em vista ser o documento 

imprescindível para a sua representação. Assim, concedo o prazo de até 

15 (quinze) dias para que a parte autora emende da inicial, acostado a 

certidão de nascimento, termo de curatela e comprovante de endereço 

sob pena de indeferimento, com a consequente extinção do processo, 

sem julgamento de mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 

2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001720-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. H. F. N. (EXEQUENTE)

I. E. F. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADYA PUBLYA SANTANA DA SILVA FONTES OAB - 046.291.651-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANES CONCEICAO NOVAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001720-78.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: I. E. F. N., A. H. F. N. 

REPRESENTANTE: TADYA PUBLYA SANTANA DA SILVA FONTES 

EXECUTADO: ERNANES CONCEICAO NOVAIS Vistos. A demanda fora 

distribuída para esta Vara Judicial, no entanto fora o nobre Juízo da 5ª 

Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá, o prolator da decisão que 

homologou o acordo em relação aos alimentos, em ação de n° 

1038861-68.2019.8.11.0041, conforme documento constante do id. 

28070055. Sobre o tema é importante lembrar que, o art. 516, II do CPC 

dispõe: “A execução, fundada em título judicial, processar-se-á perante: 

(...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.” (grifo 

nosso) Diante do exposto, determino a remessa dos presentes autos, ao 

insigne juízo da 5ª Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá/MT, mediante 

as devidas baixas e anotações. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de janeiro de 

2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011568-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. I. M. (REQUERENTE)

SARA IUNG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESPOLIO DE VALMIRO NEREU MACHADO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1011568-26.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: SARA IUNG, S. G. I. M. REQUERIDO: ESPOLIO DE VALMIRO 

NEREU MACHADO Vistos. Sara Iung Machado e Sara Gabriela Iung 

Machado, menor representada pela primeira requerente ajuizaram Ação de 

Inventário, em razão do falecimento de Valmiro Nereu Machado. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que esta ação fora proposta 

em 21.03.2019, perante o douto juízo da 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta comarca, e na data de 03.04.2019 (Id. nº 19137744), foi 

declinada a competência para esta 2ª Vara judicial sob o argumento de 

que perante este juízo fora distribuída a Ação de Inventário nº 

1011668-78.2019.8.11.0041, envolvendo as mesmas partes, bem como 

aqui já havia ocorrido o recebimento da ação e inclusive a expedição de 

termo de inventariante. A redistribuição ocorreu em 03.04.2019. Todavia, 

observa-se, que a presente demanda deve prosseguir perante a Primeira 

Vara para a qual foi inicialmente sorteada, tendo em vista que o PJE indica 

que a distribuição desta ação ocorreu às 15h05min do dia 21.03.2019 – id. 

18809790. Isso, porque a distribuição do processo n. 1011668-78.2019, 

para esta Segunda Vara, que orientou a ilustre magistrada a declinar a 

competência, ocorreu no dia 21.03.2019, às 18h55min, ou seja, foi 

posterior àquela e não alberga a declinação. Dispõe o art. 43 e art. 59, 

caput do Código de Processo Civil: “Art. 43. Determina-se a competência 

no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo 

irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 

posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a 

competência absoluta”. “Art. 59. O registro ou a distribuição da petição 

inicial torna prevento o juízo” . Portanto, mesmo que a citada ação tenha 

sido recebida por este magistrado, e já expedido o termo de inventariante, 

pela regra do novo Estatuto Processual Civil, que simplificou a regra 

processual anterior, a única hipótese que torna o juízo prevento é o 

registro ou a distribuição da ação. Diante do exposto, por entender que 

ocorreu um mero equívoco na remessa dos autos para esta Vara Judicial, 

deixo de suscitar conflito de competência e determino a imediata remessa 

dos autos ao douto juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

desta Comarca, com as pertinentes baixas em nossos registros. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1054940-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE DE MEDEIROS STRELOV (REQUERENTE)

HELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

KEULLEN CRISTINNE DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JUCERLEY ALMEIDA DE MOURA (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

FRANCIELLE ELOYANNA SANTOS DE OLIVEIRA STRELOV 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT16405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INEZ SILVA DOS SANTOS (DE CUJUS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1054940-25.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JUCERLEY ALMEIDA DE MOURA, ANDRE LUIZ SILVA DOS 

SANTOS, FRANCIELLE ELOYANNA SANTOS DE OLIVEIRA STRELOV, 

GUILHERME HENRIQUE DE MEDEIROS STRELOV, HELIAS FERNANDES DE 

OLIVEIRA JUNIOR, KEULLEN CRISTINNE DOS SANTOS DE OLIVEIRA, 

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA DE CUJUS: MARIA INEZ SILVA 

DOS SANTOS Vistos. Jucerley Almeida e Moura, André Luiz Silva dos 

Santos, Franciele Eloyanna Santos de Oliveira Strelov, Helias Fernandes 

de Oliveira Junior, Keullen Cristinne dos Santos de Oliveira e Paulo 

Henrique de Oliveira Almeida propuseram Ação de Inventário pelo rito de 

Arrolamento Sumário em razão do falecimento de Maria Inêz Silva dos 

Santos, ocorrido em 10.10.2019, que era casada com o primeiro 

requerente pelo regime da comunhão universal de bens, deixou 05 (cinco) 

filhos e bens a inventariar, razão pela qual postularam a homologação da 

partilha nos termos da exordial. É o breve relatório. D E C I D O. 

Compulsando os autos, vê-se que todos os interessados possuem 

capacidade civil plena, bem como, estão de acordo quanto aos termos da 

partilha apresentada junto ao id. 26403797. No mérito, foi comprovada a 

inexistência de débitos fiscais, com a juntada das certidões negativas de 

débitos fiscais (Municipal, Estadual e Federal) no id. 26417380 e a 

inexistência de testamento – id. 26417358. Com relação ao recolhimento 

ou da isenção do ITCD, consoante o disposto no art. 659, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil, deverá ser lançado administrativamente, 

impondo-se a expedição do formal de partilha sem que se exija a sua 

comprovação. Nesse sentido, segue acórdão proferido pelo E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - ARROLAMENTO DE BENS - 

SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA PROLATADA ANTES DO 

RECOLHIMENTO DO ITCD MAS CONDICIONANDO O REGISTRO DA 

TRANSFERÊNCIA DOS BENS AO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS 

DEVIDOS NA FORMA DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO 

PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se exige a juntada de certidão 

ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo que após a homologação da 

partilha o Fisco será intimado para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto devido na forma do que dispõe o Art. 659, § 2º e 

662, § 2º do CPC. Não há falar em prejuízo ao Fisco diante da 

homologação da partilha sem que a parte tenha recolhido o ITCD na forma 

do Art. 192 do CTN tendo em vista que o registro/transferência do bem 

está condicionado a comprovação do recolhimento do tributo devido.” 

(TJMT. Ap 57272/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, 

Publicado no DJE 03/05/2018) No mesmo sentido é uníssona a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a exemplo do 

julgado a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. 

HOMOLOGAÇÃO SOB O RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. DÍVIDA DE 

IPTU DE IMÓVEL QUE NÃO COMPÕE O ACERVO PATRIMONIAL DO 

ESPÓLIO. VENDA ANTERIOR AO FALECIMENTO DOS GENITORES DOS 

HERDEIROS. FATO NÃO OPONÍVEL À FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE 

COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE 

TRAMITA HÁ MAIS DE 15 ANOS SEM DEFINIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. 

AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PARCELAMENTO DO ITCD SOBRE OS 

DEMAIS BENS. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXIGÊNCIA DE 

QUITAÇÃO DE IPTU E ITCD. DESNECESSIDADE. REGRA DERROGADA 

PELO NOVO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se pode impedir o término do 

processo do inventário sob o argumento de que há dívida de IPTU 

referente a imóvel que sequer consta do acervo patrimonial do espólio, 

porque vendido ainda em vida pelo autor da herança, e sobre o qual há 

processo administrativo em tramitação há mais de 15 anos sem nenhuma 

definição, em que se pleiteia a compensação da referida dívida tributária 

com precatório. 2. Conforme disciplina o artigo 659, §2º do novo Código de 

Processo Civil, após o trânsito em julgado da sentença de homologação de 

adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de 

adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos 

bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes. 2. A regra contida no artigo 192 do Código 

Tributário Nacional foi excepcionada pelo art. 659 do Código de Processo 

Civil, na medida em que, apesar de ser oriunda de lei complementar, possui 

natureza de norma processual e não tributária. 3. Recurso conhecido e 

desprovido.” (TJDFT. Acórdão n.1098230, 07173352920178070000, 

Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 23/05/2018, Publicado no PJe: 30/05/2018. Grifado) Com 

efeito, o formal de partilha deverá ser expedido imediatamente após o 

trânsito em julgado para os interessados diretos e, após, intimada a 

Fazenda Pública Estadual para que promova o lançamento administrativo 

do tributo. Vale observar que, nos termos do art. 305 da Lei n. 6.015/1973 

e do art. 30, inciso XI, da Lei n. 8.935/1994, o recolhimento do ITCD deverá 

ser fiscalizado pelo notário responsável pelo Cartório de Registro de 

Imóveis, no momento do registro do formal de partilha. Quanto à partilha, 

foi exemplarmente apresentado acordo assinado pelos herdeiros, 
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estabelecendo quinhões em conformidade com o disposto no art. 2.017 do 

Código Civil, observando-se a maior equidade possível, pelo que é 

juridicamente possível o seu acolhimento, não havendo qualquer espécie 

de renúncia, cessão ou doação de direitos hereditários, motivo pelo qual 

não representa prejuízo a qualquer dos interessados. Em face do exposto 

e diante de tudo o que dos autos consta, satisfeitas as exigências legais, 

nos termos do art. 659 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA os termos do presente Inventário na forma de Arrolamento 

Sumário do espólio de Maria Inêz Silva dos Santos, nos termos do esboço 

de partilha id. 26403797, para atribuir aos herdeiros nele contemplados os 

seus respectivos quinhões, ressalvados erros, omissões e direitos de 

terceiros. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

certifique-se e expeça-se o formal de partilha. Após, dê-se ciência à 

Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 659, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Feito isso, arquive-se com as baixas pertinentes. Custas 

recolhidas. P. I. C. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002036-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. C. A. (AUTOR(A))

L. E. C. B. (AUTOR(A))

M. C. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. D. B. N. (REU)

 

PROCESSO n. 1002036-91.2020.8.11.0041 POLO ATIVO:M. C. B. e outros 

(2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO VICTOR SOUSA PIO POLO 

PASSIVO: ADILSON JOSE DE BARROS NETO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. Bem como para tomar ciência da decisão 

retro e providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça pra fins 

de citaçaão do Requerido. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 25/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021792-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MARTINS DO CARMO SOUZA PEREIRA OAB - 041.685.291-26 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. D. A. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1021792-23.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: LEANDRO MARTINS DE SOUZA Endereço: Avenida 

C, 1, Qd 19, Residencial Altos do Parque II, CUIABÁ - MT - CEP: 78096-475 

Nome: MAYARA MARTINS DO CARMO SOUZA PEREIRA Endereço: 

Avenida C, 1, Qd 19, Residencial Altos do Parque II, CUIABÁ - MT - CEP: 

78096-475 REQUERIDO: Nome: Paulo de Andrade Ribeiro Endereço: RUA 

A, 2622, SÃO SEBASTIÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-250 FINALIDADE: 

Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO 

do representante do autor para manifestar sobre a juntada conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0041461-21.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA COSTA MARQUES PORTELLA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

THAIS COSTA MARQUES PORTELLA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARCELO LINO PORTELLA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUIZ RENATO LINO PORTELLA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ROSANE GOMES LINO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO(A))

GIULIANO BERTUCINI OAB - MT5269-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO OAB - MT13279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE LUIZ PORTELLA FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0041461-21.2015.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ROSANE GOMES LINO Endereço: desconhecido 

Nome: LUIZ RENATO LINO PORTELLA Endereço: desconhecido Nome: 

MARCELO LINO PORTELLA Endereço: desconhecido Nome: THAIS COSTA 

MARQUES PORTELLA Endereço: desconhecido Nome: FERNANDA COSTA 

MARQUES PORTELLA Endereço: RUA CLOVIS HUGUENEY, N 75, - DE 791 

AO FIM - LADO ÍMPAR, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-500 

REQUERIDO: Nome: ESPOLIO DE LUIZ PORTELLA FILHO Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor do decurso 

de prazo de suspensão para cumprimento do apenso conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1054804-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIRDES OLIVEIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALMEIDA SANTOS OAB - MT0022288A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIDES PAES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1054804-28.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: EDENIRDES OLIVEIRA BARROS Endereço: AVENIDA 

ANTÁRTICA, 19, residencial Antártica, RIBEIRÃO DA PONTE, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78040-500 REQUERIDO: Nome: EURIDES PAES DE OLIVEIRA 

Endereço: AVENIDA ANTÁRTICA, 19, RIBEIRÃO DA PONTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78040-500 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

manifestar sobre a juntada do laudo no prazo de 20 (vinte) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1038793-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. L. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1038793-55.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: JOSIANE DA SILVA DE SOUZA Endereço: RUA 

COMENDADOR HENRIQUE, 1030, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-050 REQUERIDO: Nome: ELZO ALMEIDA LEITE Endereço: RUA 

FORMOSA, 235 A, - DE 114/115 AO FIM, SANTA TEREZA, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 31015-050 FINALIDADE: Nos termos do artigo 

1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do 

autor para manifestar sobre a certidão negativa , no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 23 de 

janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza 

G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031557-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA (REQUERENTE)

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030-O (ADVOGADO(A))

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOLIVAR BUFULIN (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM (HERDEIRO)

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1031557-86.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA 

Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, ed.Avant Garden, - DE 8346 A 10748 

- LADO PAR, SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-365 Nome: 

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM Endereço: ALAMEDA 

PANTANAL, 99, LOTEAMENTO ALPHAVILLE CUIABÁ II, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78061-420 REQUERIDO: Nome: BOLIVAR BUFULIN Endereço: RUA A, 

ed. Perola ap4, TERRA NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-400 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre a certidão 

negativa , no prazo de 05 (cinco) dias e juntada de Penhora, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001305-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. O. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. B. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 1001305-95.2020.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Antes de tudo, considerando que 

de acordo o Código de Processo Civil – Lei n. 13.105/2015, em se tratando 

de título executivo judicial, a execução deverá ser processada como 

cumprimento de sentença, (art. 528 CPC), proceda-se a Secretaria Judicial 

as retificações e anotações necessárias. Defiro os benefícios de 

gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. 

Intime-se o Exequente, através de seu d. patrono, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, instruir inicial com cópia da sentença que fixou os alimentos, 

a qual pretende seja executada, sob pena de indeferimento. Após, 

voltem-me conclusos para deliberação. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010411-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BOTELHO COELHO VAZ CURVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

joao carlos vaz curvo (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joao carlos vaz curvo OAB - MT4715-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1010411-18.2019.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de sentença. Vistos, etc... Diante do informado e pretendido 

no Id n. 28170911, e da juntada dos documentos de Id n. 28170365, 

oportunize-se a manifestação do Exequente, pelo prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0001399-02.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. M. (EXEQUENTE)

G. D. M. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILBENE DE SANTANA SILVA OAB - MT15927-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. G. J. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA OAB - MT20539-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 0001399-02.2016.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de sentença. Vistos, etc... Certifique-se a Secretaria Judicial 

se houve o cumprimento integral do determinado no Id n. 26184092. Em 

caso negativo, cumpra-se o determinado intimando-se a parte Exequente, 

na pessoa de sua advogada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar 

se o débito executado nestes autos foi adimplido na integralidade pelo 

Executado, conforme afirmado no Id n. 26033276, sob pena de 

concordância e extinção do feito pelo pagamento. Após, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1059030-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BENTO DA SILVA NETO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1059030-76.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:IVONE ALVES DE 

ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINDOLFO MACEDO DE 

CASTRO, JULIANA MACEDO FOLES POLO PASSIVO: JOAO BENTO DA 

SILVA NETO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

BEM COMO RECOLHER A DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA FINS 

DE CITAÇÃO. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

Sala: Conciliação Data: 04/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075. BEM COMO RECOLHER E JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

PARA FINS DE CITAÇÃO. . CUIABÁ, 23 de de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1049351-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FARIA DA SILVA TAQUES OAB - MT22705/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. M. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA LENZA LANA OAB - MT10991/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Termo de Audiência Autos n. 

1049351-52.2019.8.11.0041 – Guarda Compartilhada com Fixação de 

Alimentos Finalidade: Conciliação Local/Data/Horário: Cuiabá, 21 de janeiro 

de 2020, às 14:30 horas P r e s e n t e s Conciliadora: - Zamaris Patrícia 

Dias de Souza Requerente: - Eduardo Pires de Camargo, RG: 14799618 

SSP/MT, CPF: 000.339.171-08 Advogada: - Lílian Faria da Silva Taques, 

OAB/MT 22705/O OAB/MT 22.705 Requerida: - Kauaney Morais Mendes, 

RG: 20745044 SSP/MT, CPF: 044.417.821-01 Advogado: - Bárbara Lenza 

Lana, OAB/MT 10991 Ocorrência: Aberta a audiência, depois de esta 

conciliadora ter esclarecido as partes sobre a necessidade de se fazer 

um acordo neste ato, proposta a tentativa de conciliação, as partes 

convencionaram pelo prazo de 15 (quinze) dias para juntada de acordo. 

As partes esclareceram que não havendo a juntada de acordo total ou 

parcial ou decorrido o citado prazo sem juntada de qualquer acordo, 

começa a fluir o prazo da contestação. Deste modo, encaminho os autos 

ao MM. Juiz para deliberações. (audiência encerrada às 14:53 horas) 

deliberações Foi proferido o seguinte despacho: Vistos, etc... Acolho os 

pedidos formulados pelas doutas patronas. Aguardem-se os prazos 

conforme convencionado pelas partes. Não havendo juntada de acordo 

total ou parcial, aguarde-se o prazo da contestação. Nada mais havendo a 

registrar, o MM. Juiz determinou o encerramento deste termo, que lido e 

achado conforme, vai devidamente assinado. Eu ____________ Zamaris 

Patrícia Dias de Souza, que o digitei e subscrevi.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0019646-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZA APARECIDA SALIES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMARY SANTANA DOS SANTOS ALENCASTRO OAB - MT10699-O 

(ADVOGADO(A))

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA MACHADO PEREIRA OAB - MT13014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

NELI SALIES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO OAB - 

MT22999-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA OAB - MT23108-O (ADVOGADO(A))

ISIS MARINON OAB - MT3434-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MENDONCA DE AGUILAR ARRUDA OAB - MT20553/O 

(ADVOGADO(A))

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT2054-O (ADVOGADO(A))

ADEMYR CESAR FRANCO OAB - MT14091-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0019646-94.2017.81 1.0041 Ação: 

Petição de Herança c/c Nulidade de Partilha, Sequestro Liminar de Bens e 

Indenização Por Perdas e Danos Materiais Vistos, etc... Cuida-se de “Ação 

de Petição de Herança c/c Nulidade de Partilha, Sequestro Liminar de Bens 

e Indenização Por Perdas e Danos Materiais”, ajuizada em 16/08/2017, Id 

23206074-Pág. 2, por Iza Aparecida Saliés em desfavor de Néli Saliés e 

Benedita Néa Saliés Lemos dos Santos, e, aditada/emendada no Id 

23206476 e 23206487, objetivando, em síntese, pelo fato de que teria 

“sido preterida na partilha”, o reconhecimento de direito sucessório 

proveniente do espólio de Gonçalo Saliés – partilha realizada no referido 

inventário de código 7394 – com respaldo em paternidade biológica 

reconhecida/declarada, posteriormente, mediante sentença transitada em 

julgado, proferida nos autos da Ação de Investigação de Paternidade sob 

o código 1032655, que tramitou no r. Juízo da Primeira Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca. Ocorre que, além deste, tramitam neste Juízo 

mais dois processos relacionados aos interesses das partes, ora 

litigantes: “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico” e o Inventário da 

de cujus Delza Pereira Saliés, ambos vinculados/associados, sendo 

pertinente mencionar, ainda, a litigiosidade das partes e o ajuizamento de 

ação visando declaração de nulidade inclusive prejudicou a conclusão do 

processo de inventário. Dito isso, no que se refere especificamente a este 

processo, em resumo, de sua tramitação, verifica-se, nos termos da 

decisão de Id 23206473, foi deferido em parte o pedido de “tutela de 

urgência” determinado a averbação quanto a existência desta ação nas 

matrículas dos imóveis indicados na inicial em relação aos quais se busca 

o reconhecimento de direito sucessório e indenizatório. Outrossim, 

realizada audiência de conciliação no dia 05/06/2018, não tendo havido 

possibilidade de acordo, Id 23206546-Pág. 1 e seguintes, a Requerida Néli 

Saliés apresentou contestação no Id 23206549, impugnando a justiça 

gratuita deferida em favor da Requerente, alegando a ocorrência de 

prescrição, e, refutando a pretensão da Requerente de distribuição por 

dependência aos autos do inventário de Gonçalo Saliés, código 7394, bem 

como, no mérito, pela improcedência da petição de herança c/c nulidade 

de partilha e indenização de perdas e danos, principalmente pelo fato de 

que o nome da Requerente teria sido incluído no processo de inventário, 

“porém foi excluída por ser filha adotiva e naquela época os adotados não 
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tinha direitos hereditários.” Além disso, requereu a condenação da 

Requerente, por litigância de má-fé, e, postulou ainda a realização de 

exame de DNA, a produção de todos os meios de provas, Id 

23206553-Pág. 4, e, juntou documento, ainda, no Id 23206557-Pág. 1. A 

Requerida Benedicta Nea Saliés Lemos dos Santos, também apresentou 

contestação no Id 23206554–Pág. 5 ao Id 23206556-Pág. 2, com pedido de 

reconhecimento da prescrição e que a presente ação seja julgada 

totalmente improcedente. A Requerente apresentou impugnação à 

contestação das Requeridas, respectivamente no Id 23206560-Pág. 1 ao 

Id 23206562-Pág. 2 e Id 23206562-Pág. 3 ao Id 23206565-Pág. 2, pela 

rejeição das preliminares, decretação da revelia da Requerida Benedicta 

Nea Saliés Lemos dos Santos, além de reiterar pedido de extensão de 

pretensão de liminar/tutela de evidência, até para fins de remoção da 

inventariante nomeada nos autos de inventário em trâmite neste Juízo, Id 

23206565 - Pág. 1, condenando-se, ainda, as Requeridas por litigância de 

má-fé. Diante deste contexto, e, considerando que consoante Termo de 

Audiência do dia 13/09/2019, não foi possível a composição amigável, Id 

23917397, e, até por se tratar de processo digitalizado em 09/2019, 

conforme certificado no Id 23206075-Pág. 1, primeiramente, para que não 

restem dúvidas, a fim de dar prosseguimento e conclusão ao processo, e, 

aos demais conexos, regularize-se a juntada dos documentos de Id 

23206565-Pág. 3 e Id 23206565-Pág. 4, mediante a juntada de documentos 

legíveis (a serem extraídos dos autos originariamente físicos, e, se 

necessário, mediante intimação das partes interessada-Requerida). Sem 

prejuízo desta determinação, ressalto, de plano, não conheço da 

“contestação” apresentada no Id 23207200-Pág. 4 ao Id 23207208 - Pág. 

3, pela Requerida Benedicta Nea Saliés Lemos dos Santos, em razão da 

manifesta intempestividade, tendo em vista principalmente o certificado no 

Id 23207199-Pág. 2, e, atento ao que mais consta dos autos, Id 

23206556-Pág. 2. Consigno, ainda, desde já, principalmente para fins de 

agilizar a tramitação deste processo, inclusive diante do previsto no art. 

345, I, do CPC, “pluralidade de réus”, não há como acolher a prejudicial de 

prescrição, levantada pela parte Requerida no Id 23206549-Pág. 4, item III. 

Assim concluo, aliás, neste caso, pela rejeição da alegada prescrição, 

sem mais delongas, pelo fato de que, como dito anteriormente, houve o 

reconhecimento judicial da paternidade atribuída à Requerente Iza 

Aparecida Saliés, no dia 06 de abril de 2017, Id 23206078-Pág. 2, e, 

conforme se pode verificar no Id 23206074-Pág. 2, a presente ação foi 

ajuizada no dia 16 de agosto de 2017, portanto, bem antes de ocorrer a 

prescrição, de acordo com reiterados julgados de nossos Tribunais, 

incluindo o Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: “...1. A petição de 

herança objeto dos arts. 1.824 a 1.828 do Código Civil é ação a ser 

proposta por herdeiro para o reconhecimento de direito sucessório ou a 

restituição da universalidade de bens ou de quota ideal da herança da qual 

não participou. 2. A teor do art. 189 do Código Civil, o termo inicial para o 

ajuizamento da ação de petição de herança é a data do trânsito em julgado 

da ação de investigação de paternidade, quando, em síntese, confirma-se 

a condição de herdeiro. 3[...] 5. Recurso especial parcialmente conhecido 

e desprovido.” (STJ - REsp 1475759 / DF, Relator Ministro João Otávio De 

Noronha 3ª Turma, julgado em 17/05/2016). No mesmo sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E 

PETIÇÃO DE HERANÇA...A petição de herança é ação a ser proposta por 

herdeiro, de modo que, enquanto não reconhecida a condição de filho do 

investigado e, consequentemente, de herdeiro dos bens por ele deixados, 

não poderia pleitear a herança, não se cogitando, portanto, de prescrição 

no caso concreto...” (Apelação Cível, Nº 70083143818, Sétima Câmara 

Cível, TJRS, Julgado em: 27.11.2019) Ademais, a título de exemplo, já se 

decidiu, também, no seguinte sentido: AÇÃO DE NULIDADE DE PARTILHA. 

PETIÇÃO DE HERANÇA. NULIDADE ABSOLUTA. PRESCRIÇÃO. 

INOCORRÊNCIA. RECONVENÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Tratando-se de 

ação de nulidade de partilha cumulada com petição de herança, sob 

alegação de ter sido companheira do falecido e excluída do processo, não 

se cogita de prescrição...” Apelação Cível, Nº 70054465281, TJRS, , 

Julgado em: 23.10.2015) Desta feita, oportuno enfatizar, para que não 

restem dúvidas, no caso de filho(a) ainda não formalmente 

reconhecido(a), o prazo prescricional de 10 anos da ação de petição de 

herança só tem início a partir do trânsito em julgado da ação de 

investigação de paternidade. (in STJ, REsp 1.368.677/MG, 3ª Turma, rel. 

ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 15/2/2018; REsp 1.475.759/DF, 

3ª Turma, rel. min. João Otávio de Noronha, DJe de 20/5/2016; REsp 

1.392.314/SC, 3ª Turma, rel. ministro Marco Aurélio Belizze, DJe 

20/10/2016). Com estas considerações e fundamentos, concluo que é 

inviável o reconhecimento da prescrição para extinguir o processo 

prematuramente, nesta fase processual, razão pela qual rejeito a 

prejudicial de prescrição, pois, em tese, possível o ajuizamento desta 

ação, até mesmo diante dos demais pedidos de nulidade e indenização 

formulados na inicial. Observo, também, por pertinente, no que concerne a 

pretensão/reiteração visando a extensão de liminar e/ou tutela de 

evidência, conforme postulado pela Requerente no Id 23206564- Pág. 4 ao 

Id 23206565-Pág. 2, objetivando substituir a primeira Requerida, no 

encargo de inventariante, reformar/administrar imóvel objeto de litígio, não 

é possível o acolhimento nesta oportunidade, pois, entendo que ainda é 

prematura uma definição neste sentido, que equivaleria ao esgotamento 

e/ou antecipação do pretendido na inicial, no mérito, quanto é prudente, 

ainda, outras providências a seguir determinadas/explicitadas. Isso 

porque, em relação à pretensão de remoção/substituição de inventariante, 

querendo, deverá ser postulada pela requerente nos autos de inventário 

e/ou pela via judicial adequada, nos termos da legislação em vigor e da 

jurisprudência, no seguinte sentido: “...Eventual desídia do inventariante 

nomeado, no sentido de não conferir regular andamento ao inventário, 

pode ensejar o requerimento de remoção da inventariança (art. 621, inc. II, 

CPC/15), o qual, todavia, desafia a instauração de incidente próprio para 

tanto, como previsto no art. 623 do CPC/15. RECURSO PROVIDO.” (Agravo 

de Instrumento Nº 70072592538, TJRS, Julgado em 07/02/2017) E mais: 

“...É descabida a remoção da inventariante quando o pedido foi deduzido 

por mera petição e não através do incidente próprio... Inteligência do art. 

623, parágrafo único, do NCPC. Recurso desprovido.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70072492150, TJRS, Julgado em 26/04/2017) Outrossim, 

no que diz respeito especificamente à pretensão liminar incidental e/ou 

extensão/reiteração de pedido da Requerente neste ponto, almejando de 

imediato tutela de urgência ou evidência, conforme acima mencionado, Id 

23206564-Pág. 4 ao Id 23206565-Pág. 2, fica indeferido, nesta 

oportunidade, pois, mantenho, tão somente, a decisão liminar já deferida 

nestes autos, anteriormente, por entender, ao menos por ora, suficiente, 

para resguardar eventual direito da Requerente, conforme já decidido no Id 

23206473, nos seguintes termos: (...) “Logo, no caso em exame, reputo 

como suficiente para assegurar eventual direito, determinar tão somente a 

averbação quanto a existência desta ação nas matrículas dos imóveis 

indicados na inicial, fls. 13, item 2, inclusive para prevenção/alerta em face 

de terceiros, para que não se cogite de boa-fé.” (...) “Aliás, assim concluo, 

inclusive porque conforme esclarecido pela própria Requerente às fls. 05, 

está incluída como “herdeira de Delza Pereira Saliés no processo (4ª 

Família), cujos bens decorreram do inventário de Gonçalo Saliés”, e, 

embora afirme que o acervo era muito superior, de qualquer forma, neste 

ponto, em conjunto com a medida de averbação, poderá também 

assegurar eventual ressarcimento/direito da Requerente, mormente 

porque como se sabe não é possível a alienação de bens inventariados 

e/ou a disponibilidade de valores, sem a prévia autorização judicial.” (...) 

“No mais, fls. 13/16, será objeto de análise depois de oportunizado o 

contraditório e/ou por ocasião do julgamento, se for o caso, se não houver 

possibilidade de composição (...) Ademais, neste sentido, ressalto, até 

mesmo atento ao documento juntado no Id 23206556-Pág. 3, me reporto, 

ainda, como exemplo, ao precedente a seguir, para fins de afastar, por 

ora, aludida pretensão da Requerente, mais especificamente em relação à 

tutela de evidência, assim já se decidiu, pela impossibilidade, diante da 

ausência dos requisitos pertinentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

SUSPENSA, EM FACE DA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA...” (Agravo de Instrumento, Nº 

70083667428, TJRS, Julgado em: 17.01.2020) Consigno, ainda, por 

pertinente, no que se refere à justiça gratuita, não obstante a impugnação 

de Id 23206550-Pág. 4, item VII, atento até mesmo ao já decidido/deferido 

n o s  a u t o s  d o  P r o c e s s o  a s s o c i a d o / c o n e x o  d e  n . 

0037908-63.2015.8.11.0041, ao menos por ora, inclusive para não obstar 

a regular tramitação processual, mantenho o deferimento, Id 

23206473-Pág. 1, sem prejuízo de revogação, nos termos dos arts. 98 e 

99 do CPC, ao final do processo, quando será melhor aferida o patrimônio 

e/ou capacidade financeira da parte beneficiada. Além do que, assim 

decido, com respaldo, ainda, no seguinte precedente jurisprudencial: “1. A 

declaração de insuficiência firmada pela pessoa física é suficiente para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, ainda mais quando não há 

elementos contrários nos autos. 2. O simples fato da pessoa ser assistida 
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por advogado particular não afasta a hipossuficiente das condições de 

demandar com ônus em Juízo, sem prejuízo do sustento próprio ou da 

família.” (TJMT - N.U 0001007-32.2014.8.11.0009, JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/12/2015) 

Outrossim, se ainda não providenciado, mormente para melhor subsidiar 

decisão definitiva a ser proferida, agilizando a conclusão dos processos, 

oficie-se conforme se requer no Id 23206077-Pág. 1, itens 5, 6 e 7, aos 

fins de direito, solicitando resposta a este Juízo no prazo de cinco dias. No 

mais, ao que tudo indica, atento à sentença com cópia juntada no Id 

23206078-Págs. 2/3, seria inviável a rediscussão nestes autos da 

paternidade do Sr. Gonçalo Saliés em relação a Requerente, já 

reconhecida por sentença transitada em julgado, na Ação de Investigação 

de Paternidade, pelo r. Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões, e, consequentemente, sem utilidade, também, seria a 

realização de exame de DNA, prova pericial, Id 23206550-Pág. 2, em 

relação a este processo, até pelo fato de que, como se sabe, a inicial 

delimita a lide. Todavia, por medida de cautela, visando afastar qualquer 

alegação de nulidade, arts. 7 e 10 do CPC, considerando em especial 

manifestação da parte Requerida Néli Saliés, no sentido de que teria 

interesse na produção de todos os meios de provas em direito admitidos, 

Id 23206553-Pág. 4, e, que não seria possível o julgamento antecipado da 

lide, Id 23206569-Pág. 3, bem como diante da constituição de novo 

advogado pela primeira Requerida, nominada no Id 23207199-Pág. 5, e, 

levando em conta, ainda, pretensão de indenização formulada na inicial, 

antes de qualquer outra decisão é prudente e necessário oportunizar a 

manifestação das Requeridas no prazo de dez dias, para fins de que 

esclareçam a este Juízo quanto a efetiva necessidade/utilidade de outras 

provas, além daquelas já produzidas, sob pena de indeferimento e 

julgamento antecipado. A propósito, no mesmo prazo acima fixado, 

visando assegurar a igualdade de tratamento, art. 7 do CPC, querendo, a 

Requerente poderá manifestar, também, sobre eventual interesse em 

produção de outras provas, para que não se cogite de cerceamento, até 

diante do que havia postulado no Id 23206077-Pág. 1 e Id 23206476-Pág. 

4, “perícia técnica”, e posterior pedido de julgamento antecipado, Id 

27620458, justificando, do mesmo modo, o efetivo interesse e utilidade, 

podendo requerer/esclarecer o que mais de direito. Depois de cumpridas 

todas as determinações supra, incluindo a regularização da juntada de 

documentos/peças, em substituição aos ilegíveis, Id 23206565-Pág.3 e Id 

23206565-Pág. 4, conforme determinado linhas atrás, em seguida, em 

atenção ainda ao que mais alegado/pretendido pela Requerente, 

especialmente no tocante à confirmação da revelia da primeira Requerida 

e julgamento antecipado da lide, Id 23206565, Id 23206571-Pág. 6, itens 1 e 

2, Id 23207197-Pág. 1, e, por último no Id 27620458, voltem os autos 

imediatamente conclusos, juntamente com os demais processos 

associados/conexos, (Processo n. 0037908-63.2015.8.11.0041 e 

Processo n. 0010677-23.199.8.11.0041), para análise referente ao 

imediato julgamento conjunto ou designação de audiência com a fixação de 

pontos controvertidos, se necessário e/ou análise dos demais pedidos 

que forem pertinentes, a fim de concluir os processos com a designação 

de audiência/dilação probatória ou imediata prolação de sentença(s). Por 

fim, atento ao que mais pretendido pelas partes nestes autos, 

esclareço/enfatizo, até no que se confunde com resolução definitiva de 

mérito, de resto, haverá a análise oportunamente, por ocasião da 

sentença ou para fins de definição de eventual audiência/fixação de 

pontos controvertidos e dilação probatória, se for o caso. Intimem-se e 

cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0010677-23.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZA APARECIDA SALIES (AUTOR(A))

BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

NELI SALIES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMARY SANTANA DOS SANTOS ALENCASTRO OAB - MT10699-O 

(ADVOGADO(A))

ANA LUCIA MACHADO PEREIRA OAB - MT13014-O (ADVOGADO(A))

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

NEIVA BENEDITA DE JESUS OAB - MT2118-O (ADVOGADO(A))

ISIS MARINON OAB - MT3434-O (ADVOGADO(A))

MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI OAB - MT16412-O 

(ADVOGADO(A))

Marlene Ferreira de Aguiar César OAB - MT15908-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE DELZA PEREIRA SALES (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIA ARAUJO SILVA TEIXEIRA OAB - MT10376-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0010677-23.1999.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Compulsando os autos, e, considerando o 

argumentado e questionado pela herdeira Iza Aparecida Saliés no Id 

28097958, em relação a alegada ausência de análise de diversos pedidos, 

necessário ressaltar/relembrar, primeiramente, conforme já consignado 

por este juízo no Id 23867592, destes autos, e, no Id 23207236 do 

Processo conexo de número 0037908-63.2015.8.11.0041, este inventário 

foi suspenso - sem a interposição de recurso - visando o seguro deslinde 

do feito, depois de resolvidas as pendências, mormente nos processos 

conexos/associados, onde se busca, petição de herança/indenização, e, 

até mesmo a nulidade de cessão de direitos e de partilha. A propósito, não 

obstante a ausência de recurso da decisão de Id 23867592, com maior 

razão a suspensão do inventário, neste caso tendo em vista ainda, a título 

de melhor ilustração do que já decidido, assim já se posicionou o c. STJ: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES. PREJUDICIALIDADE. ALCANCE. 

SUSPENSÃO. PRAZO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE...A relação de 

prejudicialidade entre duas ações se dá quando o julgamento de uma delas 

tiver o condão de potencialmente influir no conteúdo substancial do 

julgamento da outra. Nessa situação, a relação jurídica fundamental objeto 

da ação prejudicial constitui pressuposto lógico do julgamento da ação 

prejudicada, circunstância que justifica a suspensão desta última, nos 

termos do art. 265, IV, "a", do CPC..O prazo máximo de suspensão da 

ação prejudicada comporta flexibilização conforme as peculiaridades de 

cada caso, não ficando limitado ao período de 01 ano imposto pelo § 5º do 

art. 265 do CPC...” (STJ - REsp 1.230.174/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, julgado em 04/12/2015) Diante da suspensão, portanto, 

pelos motivos acima delineados, não havia como analisar de imediato 

todos os pedidos formulados, conforme questionado/pretendido pela 

herdeira Iza Aparecida Saliés, uma vez que conforme inclusive 

consignado no Id 23868385-Pág. 1, somente seriam passíveis de análise 

questões relacionadas às providências urgentes, a critério do Juízo, em 

observância a situação processual evidenciada nos autos, pois, de 

acordo com o art. 314 do Código de Processo Civil, durante a suspensão é 

defeso praticar qualquer ato processual, salvo atos urgentes, a fim de 

evitar dano irreparável. Outrossim, com estes esclarecimentos, 

observa-se dos autos, ainda, decisão de Id 23868292, que já havia sido 

autorizado por este juízo que a herdeira Iza Aparecida Saliés alugasse o 

imóvel situado no Ed. Ibiraty, mormente para fins de pagamento de débitos 

com condomínio, mediante prestação de contas. Todavia, a referida 

herdeira voltou a manifestar no Id 28097958, requerendo, desta feita, o 

seguinte: a)- Autorização para residir no referido imóvel, sendo 

dispensada do pagamento do aluguel à herdeira/inventariante (espólio), 

haja vista que terá que arcar com os reparos decorrentes do abandono 

desta; b)- Dispensa quanto aos débitos condominiais passados, haja vista 

que ter tentado junto a esse Juízo, mesmo não sendo inventariante, 

solucionar o problema, o que não lhe foi permitido. Assim sendo, e, 

considerando principalmente que a inventariante, a priori, é a 

administradora do espólio, sendo que, neste caso, inclusive constituiu 

novo advogado manifestando no Id 23868387, expressamente que 

“pretende dar prosseguimento ao feito, desempenhando seu papel de 

administradora de bem, conforme compromisso já assumido”, bem como 

para melhor aferir a urgência que possa eventualmente autorizar a 

análise/deferimento do pretendido pela herdeira Iza Aparecida Saliés, 

primeiramente, então, intime-se a inventariante para manifestar no prazo 

de dez dias, até mesmo sob pena de remoção em caso de inércia. Após, 

voltem os autos imediatamente conclusos juntamente com os processos 

associados, depois de cumprido o determinado nestes e naqueles autos, 

para as demais providências necessárias, oportunamente, visando a 

conclusão daqueles processos, e, consequentemente o prosseguimento e 

conclusão deste inventário, até mesmo diante do pretendido no Id 

23868386, venda dos bens para evitar prejuízos, se for o caso, 

ressalvada eventual inviabilidade/desnecessidade, pela parte que 

demonstrar interesse, neste sentido, no mesmo prazo acima fixado. 

Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0037908-63.2015.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

I. A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA MACHADO PEREIRA OAB - MT13014-O (ADVOGADO(A))

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

ROSEMARY SANTANA DOS SANTOS ALENCASTRO OAB - MT10699-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. S. (REU)

B. N. S. L. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI OAB - MT16412-O 

(ADVOGADO(A))

Marlene Ferreira de Aguiar César OAB - MT15908-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0037908-63.2015.8.11.0041 Ação: 

Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico. Vistos, etc... Antes de tudo, 

pertinente consignar o último despacho, nestes autos, visando o 

prosseguimento, foi proferido por este Juízo no dia 04/12/2019, Id 

25337100, no seguinte sentido: “Considerando a existência de processos 

conexos, cumpra-se, primeiramente, o determinado no processo n. 

0 0 1 9 6 4 6 - 9 4 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 1  e  0 0 1 0 6 7 7 - 2 3 . 1 9 9 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 , 

associado/vinculado, após, voltem conclusos para que possa ser 

viabilizada a análise conjunta. Às providências.” Os autos vieram 

novamente conclusos para análise no último dia 20/01/2020, com decisão 

proferida nesta data, nos termos a seguir delineados, no sentido de 

possibilitar a conclusão dos processos, mormente do inventário 

(suspenso), visando a efetiva satisfação/delimitação de direito. Dito isso, 

para melhor elucidação quanto ao processamento dos autos, tendo em 

vista os interesses das partes, oportuno ressaltar/consignar, ainda, este 

processo é referente a uma “Ação Declaratória de Nulidade de Ato 

Jurídico” ajuizada por Iza Aparecida Saliés, sob o argumento em síntese 

de que haveria nulidade absoluta de um contrato de cessão de direitos 

hereditários entabulado entre as Requeridas/herdeiras Néli Saliés e 

Benedita Néa Saliés Lemos dos Santos, relacionado ao espólio da de 

cujus Delza Pereira Saliés, inventariada nos autos conexos/associados, 

Processo n. 0010677-08.1999.8.11.0041. Observa-se, também, existe 

outro Processo conexo/associado, “Ação de Petição de Herança c/c 

Nulidade de Partilha, Sequestro Liminar de Bens e Indenização Por Perdas 

e Danos Materiais”, ajuizada, da mesma forma, por Iza Aparecida Saliés 

em desfavor, também, de Néli Saliés e Benedita Néa Saliés Lemos dos 

Santos objetivando, em síntese, pelo fato de que teria “sido preterida na 

partilha”, o reconhecimento de direito sucessório em relação a patrimônio 

proveniente do espólio de Gonçalo Saliés – partilha realizada no inventário 

de código 7394 – com respaldo, neste caso, em paternidade biológica 

reconhecida/declarada, mediante sentença transitada em julgado, 

proferida nos autos da Ação de Investigação de Paternidade sob o código 

1032655, que tramitou no r. Juízo da Primeira Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca. Portanto, além deste, existem, em trâmite neste Juízo, mais 

dois processos relacionados aos interesses das partes, ora litigantes: 

“Ação de Petição de Herança c/c Nulidade de Partilha, Sequestro Liminar 

de Bens e Indenização Por Perdas e Danos Materiais” e o Inventário da de 

cujus Delza Pereira Saliés, ambos vinculados/associados. Assim sendo, 

pertinente ressaltar, ainda, conforme se pode aferir no Id 23207235 e Id 

23207236, tendo em vista até mesmo pretensão/manifestação da ora 

Requerente, Iza Aparecida Saliés, houve a suspensão do referido 

processo de inventário, diante da necessidade de prévia resolução dos 

pedidos formulados por ela, mormente quanto a nulidade de cessão de 

direitos e partilha, inviabilizando, assim, a imediata resolução de todos os 

pedidos formulados naquele processo de inventário. Desta forma, resulta 

evidenciado, até o momento, em observância do devido processo legal, a 

impossibilidade de se concluir o inventário, de imediato, sem a resolução 

das demais questões levantadas pela Requerente em dois processos 

autônomos, acima referidos, mormente diante da intensa 

divergência/litigiosidade, havendo inclusive, apresentação, pelas partes, 

de incidente/impugnação à justiça gratuita, alegação de litigância de má-fé, 

e, a priori, requerida, também, a realização de prova pericial, Id 23208463 

e 23208617. No Id 23208627, entretanto, adveio decisão deste Juízo no 

sentido de reconhecer/declarar superada a pretensão de prova pericial, 

diante do não pagamento da perícia que havia sido postulada pela 

Requerida/interessada, (exame grafotécnico), ficando, afastado, portanto, 

neste ponto, qualquer questionamento prejudicial relacionado a “alegada 

nulidade da assinatura aposta na petição inicial.” (cf. Id 23208629) 

Outrossim, no Id 23208679, mais especificamente no dia 05/06/2019, 

visando o prosseguimento e conclusão do processo, foram determinadas 

por este Juízo as seguintes providências: ...) “Antes de qualquer decisão, 

considerando a manifestação de fls. 259/259v da Requerente, objetivando 

até mesmo que “seja certificado o decurso de prazo quanto ao despacho 

de fl. 256”, a fim de que não restem dúvidas, diante do teor da certidão de 

fls. 258, informe/esclareça a secretaria judicial, ratificando ou retificando 

se decorreu o prazo para ambas as requeridas, fls. 04.” “Além disso, 

mormente para que possa ser melhor analisada a possibilidade de 

imediatamente julgamento deste processo e/ou a necessidade de 

julgamento conjunto, art. 55, § 1º do CPC, em face do que consta na Ação 

de Petição de Herança c/c Nulidade de Partilha, Sequestro Liminar de Bens 

e Indenição Por Perdas e Danos Materiais, código 1245244, proceda-se o 

efetivo apensamento, inclusive físico, e, em seguida, oportunize-se a 

manifestação das partes no prazo de dez dias, e, voltem ambos os 

processos, imediatamente conclusos para análise, juntamente com o 

inventário, código 31151. Às providências.” (...) Oportuno consignar, 

também, não obstante as determinações supra, primeiramente, entretanto, 

para fins de uma resolução mais célere e eficaz do litígio, objetivando 

agilizar a prestação jurisdicional, em relação a todos os processos 

conexos, atento inclusive ao vigente Código de Processo Civil no sentido 

de que deve ser estimulada a solução consensual dos conflitos, mormente 

em sede de direito de família, nos termos dos arts. 139, V e 694 do CPC, a 

pedido das Requeridas, designei audiência de conciliação, nos autos do 

Processo n. 0019646-94.2017.811.0041, no dia 13/09/2019, ocasião em 

que deliberado o seguinte: (...) “Diante do peticionado pelo patrono de Iza 

Aparecida Saliês, acolho o requerimento dos doutos patronos de 

Benedicta Nea Saliês Lemos dos Santos e Neli Saliês para conceder-lhes 

o prazo comum de 10 (dez) dias úteis para apresentarem proposta de 

acordo com fins de ultimar este processo. Apresentada a proposta, 

intime-se a interessada Iza Aparecida Saliês, na pessoa de seu advogado, 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar. Após, conclusos para decisão 

ou deliberação.” (...) Todavia, conforme se verifica nestes autos e nos 

autos acima referidos, não houve possibilidade composição amigável, 

diante da não apresentação da proposta de acordo, conforme havia sido 

oportunizado, impondo-se o prosseguimento deste processo e do 

processo conexo de número 0019646-94.2017.811.0041, para que possa 

ser viabilizada, também, a resolução definitiva do inventário/direito 

sucessório. Neste sentido, aliás, pertinente ressaltar, desde já, para não 

haver dúvidas, especificamente em relação a este processo, diante do 

que consta no Id 23208629 e Id 23208679 superada a necessidade de 

produção de prova pericial e testemunhal. Ocorre que, não obstante 

referida situação processual, necessário e prudente, ainda, que seja 

cumprido, primeiramente, o determinado nesta data nos autos do processo 

conexo Ação de Petição de Herança c/c Nulidade de Partilha, Sequestro 

Liminar de Bens e Indenização Por Perdas e Danos Materiais, nos termos 

do art. 55, § 1º do CPC, em observância do já consignado no Id 23208679, 

e, confirmado nesta oportunidade, quanto ao julgamento conjunto, até 

mesmo por questão de praticidade e maior eficácia do que vier a ser 

decidido/sentenciado, e, inclusive pelo fato de que, ainda que pudesse ser 

sentenciado este processo, o inventário permaneceria suspenso diante da 

outra ação ajuizada pela ora Requerente, acima referida. No mais, 

portanto, depois de cumprido o determinado nestes autos e nos autos 

associados/conexos a este, voltem todos os processos vinculados, 

imediatamente conclusos para análise/julgamento da lide em observância 

do pretendido pelas partes, incluindo o que consta na última petição de Id 

27620473-Pág. 2. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 0034834-06.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. T. E. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT12945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0034834-06.2012.8.11.0041 Ação: 

Interdição Vistos, etc... Antes de tudo oportuno consignar, desde já, como 

bem observado pelo Ministério Público este processo de jurisdição 

voluntária tem como objetivo assegurar os interesses da pessoa 

curatelada, mormente no que se refere à nomeação/definição de 

curador(a) para auxiliar na defesa dos seus interesses, Id 26253264 - 

Pág. 2. Assim sendo, e, ainda atento à referida manifestação ministerial, 

inclusive no tocante a mencionada necessidade da denominada “decisão 

apoiada”, e, considerando o lapso temporal já transcorrido que pode ter 

alterado a situação de divergência, bem como tendo em vista que de 

acordo com o vigente Código de Processo Civil, é vedada “decisão 

surpresa”, para que não se cogite de nulidade, antes de qualquer outra 

decisão, intime-se as partes interessadas nestes autos, incluindo a atual 

curadora, oportunizando manifestação no prazo de dez dias, mormente 

quanto ao sugerido no parecer ministerial e o que mais consta dos autos. 

Após, voltem os autos imediatamente conclusos para análise dos demais 

pedidos formulados pelas partes. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038371-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE ARAUJO SIMOES PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR BENEDITO LEITE OAB - MT27059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DE CARVALHO PASSOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1038371-46.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário 

processado pelo rito de arrolamento simplificado, em face do óbito do de 

cujus Alex de Carvalho Passos, Id 23140147, tendo como inventariante 

nomeada a Requerente Fabiane Araújo Simões Passos, Id 23865363, 

objetivando a homologação do plano de partilha amigável apresentado nos 

autos, em observância, ainda, das renúncias formalizadas, Id 26460888 

ao Id 26566097. A inicial foi instruída com os documentos, incluindo 

posteriormente a comprovação de inexistência de registro de testamento 

em nome do de cujus, Id 24553921. Parecer favorável do Ministério Público 

no Id 25939858. É a síntese. Decido. Conforme relatado, trata-se de 

inventário pelo rito de arrolamento simplificado por não haver divergência, 

e, tendo sido formalizada, ainda, as renúncias noticiadas nos autos, com a 

apresentação do plano de partilha para homologação, havendo a anuência 

do Ministério Público. Assim, é possível a imediata conclusão do processo, 

com a prolação de sentença e efetiva prestação jurisdicional, mesmo 

porque, nos termos do art. 662 do CPC: “No arrolamento, não serão 

conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” Menciono, 

ainda, como respaldo, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “...ARROLAMENTO DE BENS...No caso, apenas após o trânsito 

em julgado da sentença de homologação da partilha e da lavratura do 

formal de partilha é que será intimado o fisco para proceder o lançamento 

do tributo devido, porém, condicionado o registro-transferência dos bens a 

comprovação do pagamento dos tributos, ou seja, não obstante a 

sentença homologatória da partilha, a parte não poderá alienar os bens 

sem antes de comprovar o recolhimento dos tributos devidos à Fazenda 

Pública, inexistindo prejuízo ao erário e nem qualquer ofensa ao art. 192, 

do CTN.” (TJMT - Ap 155418/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018) E mais: “PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO SIMPLIFICADO DO 

ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS – 

DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o 

douto José Miguel Garcia Medina: “No regime do Código de Processo Civil 

de 2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Pelo exposto e mais que dos 

autos consta, homologo por sentença, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos o plano de partilha amigável apresentado nos autos, Id 

24553904, aos fins de direito, salvo erro, omissão e eventual direito de 

terceiro. Outrossim, diante do informado no Id 24553904-Págs. 7 e 9, 

retifico o valor da causa para uma importância mais adequada, R$ 

40.048,21 (quarenta mil e quarenta e oito reais e vinte e um centavos), (in 

RAI 70063242259, 70062719547-TJRS), e, consequentemente, confirmado 

o patarminônio e inclusive saldo bancário, deverá haver o pagamento das 

custas/taxas, uma vez que, revogo a justiça gratuita, Id 23865363-Pág. 1. 

Neste sentido, aliás: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. 

INVENTÁRIO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. São de ordem pública as regras que dispõem sobre o 

valor da causa (...) portanto, o valor da causa pode ser alterado ex officio 

pelo juiz. (...) (TJRS – RAI n. 70034557082, julgado em 05.03.2010). E 

mais: “...A composição patrimonial do espólio se sobrepõe à alegação de 

hipossuficiência das Recorrentes, não havendo justificativa para a 

concessão da gratuidade de justiça.” (TJMT - AI, 51637/2013, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento 31/07/2013). Decorrido o 

trânsito em julgado, e, desde que comprovado o pagamento das 

custas/taxas, expeça-se o necessário, formal de partilha, certidão de 

pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), com a observância de 

que é requisito para registro a comprovação de pagamento ou isenção de 

tributos e inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, 

Estadual e Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 

7.850/2002, do CPC, art. 662, bem como da Lei 6015/73, art. 143. Observo, 

entretanto, se necessário, fica desde já autorizado o levantamento de 

valor suficiente para o pagamento das custas/taxas, independente do 

trânsito em julgado. Procedam-se as retificações e anotações 

necessárias, quanto à conversão para arrolamento suário e valor 

retificado da causa, com a revogação da justiça gratuita. Atendidas as 

determinações supra, cientifique a Fazenda Pública “para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura 

incidentes”, (art. 659 § 2º CPC). Após, certificado o trânsito em julgado, ao 

arquivo com as cautelas de estilo, anotações e baixas. Custas nos termos 

da lei. Cumpra-se, com a observância das formas e prazos legais. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1052216-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CAVALCANTE GODOY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGNACIA MARIA ALVES (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de analisar o pedido 

liminar em audiência. Designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, para o dia __31____/___03____/2020, às __13____:__30__ 

horas (art. 693, parágrafo único, NCPC). Intime-se o requerente e cite-se o 

requerido, por meio de sua representante legal, cientificando-a para 
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comparecer à audiência, acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência 

daquele em extinção e arquivamento do processo e a deste em confissão 

e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se em 

seguida à ouvida das testemunhas. Notifique-se o Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2019. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005986-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. O. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO OAB - MT10523-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. M. V. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente, impulsiono o feito com intimação do patrono da parte autora para 

se manifestar no prazo legal. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. WELLITOM 

OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1010468-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. L. D. S. (REQUERENTE)

H. D. M. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGHOR MIGUEIS RIBEIRO OAB - MT24804/O (ADVOGADO(A))

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

requerer o que de direito. Após esse prazo os autos serão arquivados. 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028404-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. B. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Contestação anexax.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032659-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES OAB - MT21312/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO OAB - AM10740-A (ADVOGADO(A))

HENRIQUE NELSON CALANDRA OAB - SP37780 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. D. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS OAB - MT11407-O (ADVOGADO(A))

LUIZ GONÇALO DA SILVA OAB - MT4265-O (ADVOGADO(A))

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Impulsiono os autos com 

intimação para o patrono da parte autora, efetuar o pagamento para 

recolher diligência do Oficial de Justiça , para ser expedido Mandado de 

Intimação para o requerido e bem como o condomínio de acordo com o 

Despacho de Id: 28036838. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. WAGNER 

MARTINS DE CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 (H)

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032659-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES OAB - MT21312/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO OAB - AM10740-A (ADVOGADO(A))

HENRIQUE NELSON CALANDRA OAB - SP37780 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. D. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS OAB - MT11407-O (ADVOGADO(A))

LUIZ GONÇALO DA SILVA OAB - MT4265-O (ADVOGADO(A))

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1032659-12.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FLAVIA SALEM GONCALVES 

REQUERIDO: PERSIO DOMINGOS BRIANTE Vistos, etc. Tendo em vista 

petições de Id. 27797431 e Id. 28014852, informando que o Sr. PÉRSIO 

DOMINGOS BRIANTE, notificou o condomínio do Edifício Lyon Residence 

para que não mais permitisse a entrada da requerente FLÁVIA SALEM 

GONÇALVES SILVA no local, descumprindo assim o acordo homologado 

pelas partes, Id. 25498571, que diz em sua Clausula 4.2 que a Srª Flávia 

manterá residência em conjunto com sua filha Natália no apartamento 

localizado no Edifício Lyon, sem prazo de desocupação pré – fixado, 

determino a intimação do requerido PÉRSIO DOMINGO BRIANTE, para que 

cumpra a decisão judicial proferida neste feito, Id. 26462193. Determino 

ainda a intimação do Condomínio do Edifício Lyon Residence, na pessoa do 

seu síndico Fernando Meyer, ou quem suas vezes fizer, para que tome 

conhecimento da presente ação e do acordo formulado entre as partes. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de janeiro de 2020. Gilperes 

Fernandes da Silva Juiz de Direito em Substituição legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1045231-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

A. M. A. C. D. C. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Impulsiono o feito com 

intimação do patrono da parte autora, para que se manifeste a respeito da 

certidão negativa de ID 27755251, bem como para que recolha a diligência 

do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. CUIABÁ, 23 de janeiro 

de 2020. WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1045231-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. A. C. D. C. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. ATO ORDINATÓRIO. 

Impulsiono o feito com intimação do patrono da parte autora, para que se 

manifeste a respeito da certidão negativa de ID 27755251, bem como para 

que recolha a diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235477 Nr: 4656-84.2006.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:6.745/MT, FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:9.300/MT, 

LICINIO CARPINELLI STEFANI - OAB:12806, LUIS RODOLFO DE FARIA 

FIGUEIREDO - OAB:11.520-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho cota da representante do Ministério Público de fl. 181, intime – se o 

requerente para que junte aos autos os dados do veículo que pretende 

vender em nome do interditado.

Após, com as informações, dê – se vistas ao representante do Ministério 

Público para manifestação.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de janeiro de 2020.

Gilperes Fernandes da Silva

Juiz de Direito em Substituição legal

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1034000-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA CAVALCANTE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERENIL PAULINA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1034000-39.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27635320 - "(...) Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, autorizando o interessado Fabricio de 

Almeida Cavalcante Filho, a levantar 100% (cem por cento) do valor 

referente ao saldo em conta bancária, PIS/PASEP, deixado pela de cujus e 

depositados nos autos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário para o levantamento dos valores, observando-se as contas 

declinadas no feito, ID. 27006828. Custas e despesas pelo interessado, 

suspensa a exigibilidade, todavia, diante dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita a que fazem jus e ora concedo, diante dos valores objeto 

de levantamento. Por fim, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." 

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1049367-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER RIBEIRO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE MIRANDA MACHADO (REU)

DANILO NECESIO MIRANDA MACHADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

27208759, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1045976-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA OAB - MT13645-O 

(ADVOGADO(A))

LEA DE GUSMAO E SILVA OAB - 863.170.671-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA OAB - MT11872-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/O (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a manifestação de ID 

28203149 e seguintes, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. 

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1049237-16.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. C. J. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

28281536, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1047911-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA OAB - MT159771-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

28266974, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020760-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA DA SILVA CAMELO (INVENTARIANTE)

LETHYCIA DO VALE FERNANDES (REQUERENTE)

JOAO GABRIEL DO VALE FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE RAQUEL DE LIMA OAB - MT25891/O (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031-O (ADVOGADO(A))

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FERNANDES LEITE (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1020760-51.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, tendo em vista a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) expedido(s) 

nos autos, impulsiono os autos para intimar a parte requerente a fim de, 

querendo e no prazo legal, se manifestar., impulsiono os autos para intimar 

a parte autora/exequente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. 

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano 

Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038046-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. R. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. B. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

28256614, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1045870-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODETH MARIA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - MT13693-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL LOPES DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1045870-81.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o 

estudo/laudo de ID 28285297, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, querendo e no prazo legal, sobre ele se manifestar e, 

após, para colher o parecer ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 23 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028790-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON NEDS PEDRO MARTINS OAB - MT23838/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

28280952, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028790-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON NEDS PEDRO MARTINS OAB - MT23838/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

28280952, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1020787-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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R. L. T. D. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART OAB - MT23252-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1020787-34.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o 

estudo/laudo de ID, 28279977, impulsiono os autos para intimar a parte 

requerida a fim de, querendo e no prazo legal, sobre ele se manifestar e, 

após, para colher o parecer ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 23 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0010476-26.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. R. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL ALBINO DE ARRUDA OAB - MT13602-A (ADVOGADO(A))

DIEGO NATANAEL LOPES ARRUDA OAB - MT18787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. P. A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0010476-26.2002.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 28313917 - Pág. 6, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exequente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. 

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano 

Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1040506-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DE JESUS FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1040506-65.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela] CURADORA: DIVINA DE JESUS FERREIRA INTERDITADO: JORGE 

DE JESUS FERREIRA CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Transtorno de 

Desenvolvimento Psicológico não especificado (CID 10 F 89) LIMITES DA 

CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) 

REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO DA 

SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, 

com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA 

Jorge de Jesus Ferreira, qualificado nos autos, por incapacidade civil 

relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, mantendo 

incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, em decorrência, 

confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, NOMEIO a Srª. 

Divina de Jesus Ferreira, mãe do curatelando, como sua CURADORA, o 

que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante 

termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o curatelando 

(requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera administração 

(art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem como de 

promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o disposto 

nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o 

qual deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que deverá 

apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento da parte requerida, 

conditio sine qua non para a expedição do termo judicial. Após, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do 

assento de nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 

29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e 

honorários pelo demandado, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora 

concedo, eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, 

possui insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Luiz Alberto Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. 

Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1043857-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ALVES BATISTA OAB - MT21351-O (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO VIEIRA SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1043857-46.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito 

sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de 

documento já expedido, impulsiono os autos para intimar a parte 

REQUERENTE a fim de, em 5 (cinco) dias, carrear aos autos a certidão de 

nascimento/casamento do(a) requerido(a) e então comparecer na 

Secretaria do Juízo e retirar o respectivo documento, sob pena dele ser 

arquivado juntamente com o feito. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1033412-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BETHINA PAULA DE OLIVEIRA AZEVEDO OAB - MT7426-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

I. C. L. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1033412-03.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o laudo 

de ID 28314271, em cumprimento à decisão de ID 11708156, impulsiono os 

autos para intimar a parte REQUERIDA a fim de, querendo e no prazo legal, 

sobre ele se manifestar, apresentando contestação. Cuiabá/MT, 23 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de 

Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1034099-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. L. D. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

J. M. R. D. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1034099-77.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito 

sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de 

documento já expedido, impulsiono os autos para intimar as partes 

AUTORA e REQUERIDA a fim de, em 5 (cinco) dias, comparecer na 

Secretaria do Juízo e retirar o respectivo documento, sob pena dele ser 

arquivado juntamente com o feito. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031742-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO FELIX OAB - MT11158-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. D. S. (REQUERIDO)

M. D. P. L. L. (REQUERIDO)

J. C. L. L. (REQUERIDO)

R. L. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA OAB - MT2781-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1031742-56.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o laudo 

de ID 28314736 e a contestação de ID. 27209652, em cumprimento à 

decisão de ID 26634288, impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA 

a fim de, querendo e no prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 23 de janeiro 

de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031742-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO FELIX OAB - MT11158-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. D. S. (REQUERIDO)

M. D. P. L. L. (REQUERIDO)

J. C. L. L. (REQUERIDO)

R. L. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA OAB - MT2781-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1031742-56.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o laudo 

de ID 28314736, em cumprimento à decisão de ID 26634288, impulsiono os 

autos para intimar a parte REQUERIDA a fim de, querendo e no prazo legal, 

sobre ele se manifestar. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002625-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIELMA MARIA CANDEIAS (REQUERENTE)

LEOMAR PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES DE AN LACORTT VONTROBA OAB - MT26133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1002625-83.2020.8.11.0041 VISTOS, ETC. Vislumbro que os 

interessados pretendem a concessão da assistência judiciária gratuita, 

encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se 

dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhes o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. No mais, considerando a existência de interesse de 

incapaz, manifeste-se o Ministério Público, nos termos do art. 698 do CPC 

e, após, volvam-me conclusos para deliberação. Às providências. 

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002570-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILMAR DE JESUS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZAIAS DE SOUZA BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1002570-35.2020.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

verifico que a autora acostou aos autos o comprovante de pagamento da 

guia de distribuição processual, ID. 28298012. Trata-se de Ação de 

Interdição com Pedido de Tutela de Urgência de Curatela Provisória 

ajuizada por Silmar de Jesus Brito em face de Azaias de Souza Brito, 

ambos qualificados nos autos. Relata na exordial, que a requerente é filha 

do interditando, e que este foi acometido com Acidente Vascular Cerebral 

Isquêmico (CID 10 I69), além de sequelas decorrentes do AVC, as quais o 

deixaram com sua capacidade física e psicológica prejudicada, o que o 

torna incapaz de praticar mesmo os atos mais simples da vida. Em 

decorrência, a requerente postula a concessão de tutela provisória para 

que seja nomeada como curadora provisória do requerido, na qualidade de 

filha. Vindica, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita, além 

da interdição definitiva do demandado. Vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Analisando o pedido de tutela provisória vindicada, 

necessário salientar que o artigo 749, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil autoriza ao magistrado a nomeação de curador provisória 

ao interditando, quando houver justificada urgência. O artigo 300, caput, 

da lei processual, por sua vez, exige, para o deferimento da tutela 

provisória de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso 

dos autos, constato que tais requisitos legais se perfazem presentes. 

Isso, pois, evola-se do laudo médico encartado no ID. 28274016 - Pág. 1 e 

2, que o interditando sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico, o 

deixando com cegueira de origem central, necessitando manter 

acompanhamento multidisciplinar regular e continuo, sendo dependente de 

terceiros para as atividades do cotidiano, deixando entrever que não 

possui autonomia para praticar os atos corriqueiros da vida civil, 

evidenciando, assim, a probabilidade do direito. De outro vértice, também 

constato a presença do fundado receio de dano, diante do quadro de 

saúde do interditando, uma vez que esta, a princípio, não possui o 

necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, deixando 

entrever que a demora pode ocasionar prejuízo com relação a sua própria 

pessoa e a gestão de seus bens. Pondero, ainda, que não vislumbro o 

perigo de irreversibilidade do deferimento da tutela de urgência vindicada, 

a qual poderá ser revogada a qualquer momento. No mais, não se pode 

deixar de mencionar que a ação de interdição é instrumento processual 

destinado à defesa dos interesses do incapaz, sendo de rigor, no caso 
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dos autos, a concessão da tutela provisória postulada. Nesse sentido, 

válido destacar o seguinte ensinamento sobre a curatela, in verbis: “a 

curatela, em sua figura básica, visa proteger a pessoa maior, padecente 

de alguma incapacidade ou de certa circunstância que impeça a sua livre 

e consciente manifestação de vontade, resguardando-se com isso, 

também, o seu patrimônio” (GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo 

Pamplona. Manual de Direito Civil – volume único. São Paulo: Saraiva 2017. 

1ª. p. 1.421). Logo, em face das alegações apresentadas, imperativo o 

deferimento da curatela provisória. Ante o exposto, com supedâneo nos 

artigos 300 e 749, parágrafo único, ambos da Lei Processual, DEFIRO o 

pedido de tutela, por conseguinte, NOMEIO a Sr.ª Silmar de Jesus Brito 

(filha) como curadora provisória do requerido Azaias de Souza Brito, a fim 

de que possa assisti-lo nos atos de natureza patrimonial e negocial (art. 

85 da Lei 13.146/2015). Em decorrência, determino seja lavrado o termo de 

compromisso, nos moldes do artigo 759 do Código de Processo Civil, 

ficando autorizado, provisoriamente, a curadora ora nomeada, a realizar 

os atos necessários para gerir e administrar os bens do curatelado, 

ressaltando que, por ora, o exercício de seu munus será exclusivamente 

para fins de postulação e recebimento de benefício perante o INSS, 

representação perante entidades médico-hospitalares e demais atos 

inerentes a ambas, bem como representação perante órgãos públicos e 

empresas privadas, ficando a curadora provisória obrigada à prestação 

de contas quando instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto 

no artigo 553 do CPC e as respectivas sanções. Lavre-se o Termo de 

Curatela Provisória, devendo constar que fica terminantemente vedada à 

alienação ou oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de qualquer 

outra natureza, pertencentes ao interditando, e ainda, a proibição da 

curadora de fazer empréstimo bancário/financiamento em nome do 

interditando, salvo, em quaisquer das hipóteses, com autorização judicial. 

No mais, deixo de designar audiência de entrevista em decorrência da 

impossibilidade de comparecimento do interditando ao ato, tendo em vista 

que, conforme fotografias encartadas no ID. 28274018, o mesmo 

encontra-se acamado. Todavia, tendo em vista que não há prognóstico de 

melhora do quadro clínico do requerido, e com o fito de otimizar o 

andamento processual e sem prejuízo de, posteriormente, ser designada 

audiência de entrevista, determino que se proceda com a citação do 

interditando, cientificando-o que poderá impugnar o pedido, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado da intimação, bem como lhe é facultado constituir 

advogado (CPC, arts. 751 e 752). Esclareço que o Oficial de Justiça 

deverá observar o disposto no artigo 245, §1º, do Código de Processo 

Civil. Consigno, ainda, que, nos termos do art. 752, § 2º, do CPC, caso o 

interditando ou qualquer das pessoas nominadas no §3º do referido artigo, 

não intervenham no processo, nomeio para exercer o múnus de curador 

especial, o núcleo de Atendimento da Defensoria Pública deste Estado, na 

pessoa de um de seus i. Defensores, que deverá ser intimado para 

ciência da nomeação, bem assim para requerer o que entender de direito. 

No mais, tendo em vista a necessidade de realização de perícia médica, e 

considerando que estão suspensas as perícias agendadas por este juízo, 

que seriam realizadas por médico oficial credenciado pela Secretaria de 

Justiça, mas tendo em vista que a parte autora não é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, NOMEIO, para a realização do ato, o Dr. 

Zanizor Rodrigues da Silva, médico psiquiatra, com consultório na Avenida 

das Flores, 797 - Jardim Cuiabá - CEP: 78043-172, nesta cidade, Fone: 

(65) 3624-3238 e (65) 3321-0768. Diante das disposições insertas no 

artigo 82 do novo Código de Processo Civil, tem-se que a antecipação das 

despesas com a perícia deve ser efetuada pelos requerentes, devendo 

constar no mandado de intimação do especialista nomeado tal informação. 

Ressalte-se que compete às partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar quesitos, bem assim, se entenderem necessário, impugnar a 

indicação do perito e indicar assistente técnico, nos termos do artigo 465 

do NCPC. Acostado ao feito os quesitos das partes, e não havendo 

impugnação atinente à nomeação efetuada, o profissional deverá ser 

intimado por mandado, o qual deverá ser instruído com cópia dos quesitos 

formulados, para se manifestar, em 05 dias, se concorda em realizar a 

perícia, e, se positivo, apresentar proposta de honorários e forma de 

pagamento, devendo desde já ser esclarecido que a perícia consistirá em 

responder os quesitos formulados com base nos documentos acostados 

ao processo e outros que a requerente entender por bem encartar a fim 

de melhor instruir o feito. De outro viés, o expert terá o mesmo prazo de 05 

dias, a contar da intimação, para recusar o munus, mediante petição 

fundamentada. Aportado aos autos à proposta de honorários, 

manifestem-se as partes no prazo comum de 05 dias e, na sequência, 

conclusos para arbitramento, nos termos do artigo 465, §3º, do NCPC. De 

qualquer forma, consigno, desde já, que fixados os honorários por este 

juízo, o perito deverá ser novamente intimado o qual, não apresentando 

irresignação no que atine ao quantum, designará data, local e horário para 

a realização do ato, informando este juízo com antecedência de 30 dias, 

para que seja possível a intimação das partes. Realizado o ato pericial, o 

especialista terá o prazo de 20 dias para encaminhar o respectivo laudo, o 

qual conterá os elementos especificados no artigo 473 do CPC/2015. Com 

a perícia nos autos, abra-se vista para manifestação em 15 dias, mesmo 

lapso em que os pareceres dos assistentes técnicos deverão aportar ao 

feito (artigo 477 do NCPC). Ciência ao Ministério Público. Às providências. 

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1031213-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GABRIELA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

JOAO CARLOS CORREA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC FERNANDO DA CRUZ OAB - MT20779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº1031213-71.2018 VISTOS, ETC. Cuida-se de pedido de Alvará Judicial 

apresentado por João Carlos Correa da Silva Junior, qualificado nos autos, 

visando o recebimento do crédito atinente a cota do PIS, depositado na 

Caixa Econômica Federal, não recebido em vida pela de cujus Custodia 

Maria da Silva, sua genitora. Por meio da decisão de ID. 17088698, foi 

determinada a regularização da renúncia dos herdeiros aos seus 

quinhões, como também, a requisição de informações ao Instituto Nacional 

do Seguro Social, Caixa Econômica Federal. Outrossim, foi postergada a 

análise do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita. O INSS 

noticiou a inexistência de cadastro de dependentes, ID. 18344992. 

Sobreveio a informação prestada pela Caixa Econômica Federal, de que a 

de cujus deixou valores, sendo efetuada a transferência para a Conta 

Única do Poder Judiciário, ID. 19498113. No ID. 19713540, o interessado 

postulou a expedição de alvará judicial. Na decisão do ID.19792415, foi 

determinada a intimação do interessado para que, manifeste-se, acerca da 

decisão de ID.17088698. O interessado no ID. 22608945, requereu a 

habilitação do viúvo João Carlos Correa da Silva e a filha Maria Gabriela 

Correa da Silva, da de cujus. Em seguida, vieram-me os autos. É o 

Relatório. Decido. Trata-se de pedido de jurisdição voluntária consistente 

em autorização para o levantamento de numerário relativo a valores 

deixados pela Srª. Custodia Maria da Silva, a título de saldo em conta 

bancária do PIS. Pois bem. Entendo que a pretensão merece ser acolhida, 

eis que para o levantamento de tais valores é desnecessária maiores 

formalidades, bastando apenas comprovar a condição de dependente 

habilitado perante o órgão empregador da extinta e, na sua falta, dos 

sucessores, na forma da lei civil, senão vejamos: Art. 1º - Os valores 

devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) No caso, evola-se dos autos que a extinta 

não possuía dependentes habilitados perante o INSS, logo, o pagamento 

da verba pretendida será em conformidade com a regra de sucessão 

prevista na legislação civil. Nesse sentido, conforme se extrai da certidão 

de óbito acostada ao feito, que a falecida era casada e deixou filhos, ID. 

15430957, p. 1, evidenciando dos demais documentos encartados a inicial 

que seriam os ora interessados, os titulares ao levantamento dos valores 

deixados pela extinta. Desta feita, não podemos deixar de considerar que 

restou cabalmente comprovado a existência de valores não recebidos em 

vida pela falecida, a título de saldo bancário, não havendo qualquer óbice 

para a concessão da tutela jurisdicional perseguida, ou seja, a expedição 

de alvará judicial em favor dos interessados, sucessores da extinta na 
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forma da lei civil. Saliente-se, por oportuno, que o Alvará Judicial é 

procedimento de jurisdição voluntária, que tem por escopo justamente 

facilitar o acesso à justiça, sem a necessidade de submissão aos 

formalismos de um inventário ou arrolamento, para fins de autorização 

judicial para levantamento de valores devidos da de cujus e por ela não 

recebidos em vida. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, autorizando o viúvo interessado 

João Carlos Correa da Silva, a levantar 50% (cinquenta por cento) do 

valor referente ao saldo em conta bancária, PIS, deixado pela de cujus e, 

ainda, autorizando os interessados João Carlos Correa da Silva Junior e 

Maria Gabriela Correa da Silva, a levantarem o valor remanescente dividido 

em partes iguais a cada um dos filhos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário para o levantamento dos valores, observando-se 

as contas declinadas no feito. Custas e despesas pelos interessados, 

suspensa a exigibilidade, todavia, diante dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita a que fazem jus e ora concedo, diante dos valores objeto 

de levantamento. Por fim, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1034544-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO URBANO POLZL (REQUERENTE)

WALDIR ANTONIO POLZL (REQUERENTE)

ANDRE FERNANDO POLZL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO URBANO POLZL OAB - 703.241.749-34 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1034544-95.2017 VISTOS, ETC. Cuida-se de pedido de Expedição de 

Alvará Judicial apresentado por Waldir Antonio Polzi e Andre Fernando 

Polzl, representados por seu procurador e também requerente Rodrigo 

Urbano Polzl, todos qualificados nos autos, visando o levantamento de 

créditos atinente a resíduos bancários depositados no Banco Bradesco e 

à ações petrolíferas, junto a ULTRAPAR, não recebidos em vida pela de 

cujus Odette Jacobs Polzl, genitora dos interessados. Através da decisão 

de ID. 11152613 foi determinada a requisição de informações ao INSS, 

como também foi realizada pesquisa BacenJud, a qual restou infrutífera, 

ID. 1466251, bem como a expedição de ofício à ULTRAPAR. Também foi 

postergada a análise do pedido de concessão de assistência judiciária 

gratuita. O INSS noticiou a inexistência de cadastro de dependentes, ID. 

12014826. Sobreveio informação prestada pela Ultrapar, que a extinta 

herdou do seu falecido pai, 160 (cento e sessenta) ações petrolíferas, 

noticia, ainda, que as ações são negociadas diretamente com a B3 S.A – 

Brasil Bolsa Balcão, e que os seus valores são definidos a cada 

negociação, ID. 12999613. O interessado informou que os valores 

atinentes aos resíduos bancários estão em nome do genitor da falecida, a 

saber, Urbano Jacobs, pugnando pela nova pesquisa junto ao BacenJud 

em seu nome, ID. 13162612. No despacho de ID. 15339161, foi indeferido 

o pedido de pesquisa BacenJud em nome do Sr. Urbano e concedido 

prazo para os interessados se manifestarem. No ID. 16600073, foi 

certificado o decurso do prazo. Por meio da decisão de ID. 16637648, foi 

determinado para no prazo de 30 (trinta) dias, ser juntado ao feito de 

documentos que demonstram a inexistência de bens a inventariar 

deixados pela de cujus. O interessado postulou a suspensão do feito, ID 

16831827. No ID. 18158036, foi certificado o decurso do prazo concedido 

a parte interessada. O interessado Waldir Antonio, apresentou a cópia do 

inventário do esposo da falecida, ID. 21298085. No despacho de ID. 

19767660, foi determinada a inclusão de documentos. Através da petição 

de ID.22245409, o interessado requereu o prazo de 30 (trinta) dias para 

cumprir a decisão retro. No ID. 24578284, a parte interessada esclareceu 

que a de cujus não deixou bens a serem inventariados. Em seguida, 

vieram-me os autos. É o Relatório. Decido. Trata-se de pedido de jurisdição 

voluntária consistente em autorização para o levantamento de numerário 

relativo a valores deixados pela de cujus Odette Jacobs Polzl, a título de 

ações petrolíferas, junto à ULTRAPAR. Pois bem. Entendo que a pretensão 

merece ser acolhida parcialmente, eis que para o levantamento de tais 

valores é desnecessária maiores formalidades, bastando apenas 

comprovar a condição de dependente habilitado perante o órgão 

empregador da extinta e, na sua falta, dos sucessores, na forma da lei 

civil, senão vejamos: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores 

aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) No 

caso, evola-se dos autos que a extinta não possuía dependentes 

habilitados perante o INSS, ID. 12014826, logo, o pagamento da verba 

pretendida será em conformidade com a regra de sucessão prevista na 

legislação civil. Nesse sentido, conforme se extrai da certidão de óbito 

acostada ao feito, a falecida era viúva e deixou 3 (três) filhos, ID. 

10681024, p. 24, evidenciando dos demais documentos encartados a 

inicial que seriam os interessados as titulares do direito ao recebimento. 

Desta feita, não podemos deixar de considerar que restou cabalmente 

comprovada a existência de valores não recebidos em vida pela falecida, 

a título de ações petrolíferas, junto à ULTRAPAR, não havendo qualquer 

óbice para a concessão da tutela jurisdicional perseguida, ou seja, a 

expedição de alvará judicial em favor dos interessados, sucessores da 

extinta na forma da lei civil. Saliente-se, por oportuno, que o Alvará Judicial 

é procedimento de jurisdição voluntária, que tem por escopo justamente 

facilitar o acesso à justiça, sem a necessidade de submissão aos 

formalismos de um inventário ou arrolamento, para fins de autorização 

judicial para levantamento de valores devidos à de cujus e por ela não 

recebidos em vida. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, autorizando os 

interessados Waldir Antonio Polzi e Andre Fernando Polzl representados 

por seu procurador e também requerente Rodrigo Urbano Polzl, a 

herdarem e negociarem o percentual de 33,33% para cada um, referente 

às ações petrolíferas, junto à ULTRAPAR, deixados pela de cujus. 

Transitada em julgado, expeçam-se os necessários alvarás. Custas e 

despesas pelos interessados, suspensa a exigibilidade, todavia, diante 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita a que faz jus, e, ora 

concedo. Por fim, promovam-se as anotações e baixas necessárias e 

arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 

de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1011760-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA VALDIRENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1011760-90.2018 VISTOS, ETC. Cuida-se de pedido de Alvará Judicial 

apresentado por BENEDITA VALDIRENE DA SILVA PORTO, visando o 

recebimento do crédito atinente a FGTS, não recebido em vida pelo de 

cujus Edivaldo Souza Porto. Consoante decisão de ID. 13765859, este 

juízo determinou a intimação da requerente a fim de que esta manifestasse 

quanto à existência de bens deixados pelo falecido, bem assim trouxesse 

aos autos a Escritura Pública ou Termo Judicial de renúncia, art. 1.806 do 

CC. Nos ID’s. 14632384 e 15350785 aportaram aos autos termos judiciais 

de renúncia firmados pelas filhas do de cujus, favorecendo a requerente. 

Conforme se infere da petição de ID. 16332866, a requerente informou que 

os bens deixados pelo extinto já foram inventariados no Processo nº 

22419-98.2006.811.0041, cód.264195, o qual tramitou na Quarta Vara 

Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT. Ainda, na aludida 

petição, a requerente esclarece que recebe pensão em decorrência da 

morte de seu esposo, o qual era servidor do Ministério Público Federal. 

Através da decisão de ID. 17327702, foi determinada a requisição de 

informações ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Caixa Econômica 
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Federal, como também foi postergada a análise do pedido de concessão 

de assistência judiciária gratuita. O Ministério Público Federal noticiou a 

existência de dependentes habilitados, no ID. 18161077, sendo eles, 

Manoel de Souza Porto, Raulina Castro Alves, genitores, Benedita 

Valdirene da Silva Porto, cônjuge, Edirene da Silva Porto e Edileuse da 

Ssilva Porto, filhas. O INSS noticiou a inexistência de cadastro de 

dependentes, ID. 18344277. Sobreveio à informação prestada pela Caixa 

Econômica Federal, comunicando a transferência de valores para a Conta 

do Poder Judiciário, referente saldo disponível em conta de titularidade do 

falecido, ID. 199888385. A interessada pugnou pela expedição do Alvará 

Judicial e informou a conta para levantamento, ID. 20678867. Na decisão 

de ID. 24451448, foi determinado no prazo de 15 (quinze) dias, para que 

juntasse aos autos os documentos pessoais dos genitores do de cujus, 

Sr. Manoel de Souza Porto e Srª. Raulina Castro Alves, incluindo eles no 

polo ativo da demanda, ou, que apresente nos autos, termo de renúncia. 

No ID. 25548545, a parte deixou transcorrer o prazo sem se manifestar. 

Em seguida, vieram-me os autos. É o Relatório. Decido. Trata-se de pedido 

de jurisdição voluntária consistente em autorização para o levantamento 

de crédito atinente a FGTS deixados pelo Sr. Edivaldo Souza Porto, por ele 

não recebido em vida. Pois bem. Entendo que a pretensão merece ser 

parcialmente acolhida, eis que para o levantamento de valores 

depositados na conta vinculada ao Fundo de Garantia de Tempo de 

Serviço e tais valores, é desnecessária maiores formalidades, bastando 

apenas comprovar a condição de dependente habilitado perante o órgão 

empregador do extinto e, na sua falta, dos sucessores, na forma da lei 

civil, senão vejamos: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores 

aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) No 

caso, evola-se dos autos que o extinto deixou dependentes habilitados 

perante o órgão pagador Ministério Público Federal, e, em decorrência, não 

há que se falar em divisão dos valores entre os seus sucessores. No 

caso, evola-se dos autos que o extinto era casado com Edirene da Silva 

Porto, possuía filhas, a saber, Edirene da Silva Porto e Edileuse da Silva 

Porto, como também seus genitores Manoel de Souza Porto e Raulina 

Castro Alves, todos como dependentes habilitados perante o Ministério 

Público Federal, os quais são legitimados, nos termos da lei, para 

receberem, integralmente, os valores devidos ao extinto. Todavia, consta 

a renúncia de quinhão, a saber, Edirene da Silva Porto e Edileuse da Ssilva 

Porto, em favor da interessada Sr.ªBenedita Valdirene da Silva Porto. 

Desta feita, não podemos deixar de considerar que restou cabalmente 

comprovado a existência de valores não recebidos em vida pelo falecido, 

a título de FGTS, não havendo qualquer óbice para a concessão da tutela 

jurisdicional perseguida, ou seja, a expedição de alvará judicial em favor 

da interessada, sucessora do falecido na forma da lei civil, todavia, 

salvaguardando o quinhão dos genitores do falecido, não habilitado nos 

autos. Saliente-se, por oportuno, que o Alvará Judicial é procedimento de 

jurisdição voluntária, que tem por escopo justamente facilitar o acesso à 

justiça, sem a necessidade de submissão aos formalismos de um 

inventário ou arrolamento, para fins de autorização judicial para 

levantamento de valores devidos ao de cujus e por ele não recebidos em 

vida. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, autorizando a interessada 

Benedita Valdirene da Silva Porto, a realizar o levantamento de 75% do 

valor referente ao FGTS deixados pelo de cujus. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário para o levantamento dos valores, 

observando-se a conta declinada no feito, no ID. 20678867. Custas e 

despesas pela interessada, suspensa a exigibilidade, todavia, diante dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita a que faz jus e ora concedo, 

diante do saldo a ser levantado. Por fim, promovam-se as anotações e 

baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1024059-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. M. (REQUERENTE)

ELIMAR SOUZA MAGALHÃES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK HENRIQUE DIAS PRADO OAB - MT17642/O (ADVOGADO(A))

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT21412/O 

(ADVOGADO(A))

GISELIA SILVA ROCHA OAB - MT14241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1024059-02.2018 VISTOS, ETC. Cuida-se de requerimento de Alvará 

Judicial para levantamento Valores, apresentado por Elimar Souza 

Magalhães, por si e representando a filha menor Esther Ricas Magalhães, 

ambos qualificados nos autos, visando o recebimento do crédito atinente 

ao FGTS depositado na Caixa Econômica Federal e a expedição de ofício 

ao INSS para requisitar o pagamento do Benefício Previdenciário não 

recebido em vida pela de cujus Priscila Rodrigues Ricas Magalhães, 

esposa e mãe dos interessados. Através da decisão de ID. 16004674 foi 

determinada a requisição de informações ao Instituto Nacional do Seguro 

Social, à Caixa Econômica Federal, como também foi postergada a análise 

do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita. O INSS noticiou 

a existência de cadastro de dependente habilitada da falecida, sendo o Sr. 

Elimar Souza Magalhaes, no ID. 17278394. A Caixa Econômica Federal, 

respondeu ofício no ID. 17821947, informando a existência de valores 

deixados pela falecida efetuando o depósito na Conta Única do Poder 

Judiciário. Por meio da decisão de ID. 19752870, foi determinada a 

intimação ao INSS, requisitando informações acerca de eventuais créditos 

em favor da extinta. O INSS informou a inexistência de valores junto ao 

INSS, deixados pela falecida, no ID. 21086274. No despacho de ID. 

21990262, foi reiterada a intimação dos interessados para 

manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias. No ID. 26346513, os 

interessados deixaram transcorrer o prazo sem se manifestar. Instado, o 

Ministério Público não se opôs a pretensão, ID. 26394435. Em seguida, 

vieram-me os autos. É o Relatório. Decido. Trata-se de pedido de jurisdição 

voluntária consistente em autorização para o levantamento de numerário 

relativo a valores deixados pela Srª. Priscila Rodrigues Ricas Magalhães 

depositados em conta bancária. Pois bem. Entendo que a pretensão 

merece ser acolhida, eis que apesar de que para o levantamento dos 

valores indicados serem desnecessárias maiores formalidades, imperativo 

a comprovação da condição de dependente habilitado perante o INSS e, 

apenas na sua falta, da condição de sucessores, na forma da lei civil, 

senão vejamos: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos 

empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) Art. 2º 

- O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de 

Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo 

outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de 

cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 

(quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional. Parágrafo único. Na 

hipótese de inexistirem dependentes ou sucessores do titular, os valores 

referidos neste artigo reverterão em favor do Fundo de Previdência e 

Assistência Social. Nesta toada, a pretensão merece ser acolhida, eis que 

a extinta deixou dependente habilitado perante a Previdência Social, e, em 

decorrência, não há que se falar em divisão dos valores entre os seus 

sucessores. No caso, evola-se dos autos que a extinta possuía um único 

dependente habilitado perante o INSS, o seu esposo e ora interessado, Sr. 

ELIMAR SOUZA MAGALHÃES, o qual é o legitimado, nos termos da lei, 

para receber, integralmente, os valores amealhados nos autos. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, autorizando o dependente habilitado, Sr. 

ELIMAR SOUZA MAGALHÃES, a realizar o levantamento de todo 

numerário relativo aos valores depositados nos autos. Custas e despesas 

pelo interessado, suspensa a exigibilidade, todavia, diante dos benefícios 
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da assistência judiciária gratuita a que faz jus e ora concedo. Transitada 

em julgado, expeça-se o ALVARÁ, a fim de que a totalidade do valor 

depositado seja levantado pelo viúvo e, em seguida, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias, arquivando-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1025463-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. D. S. G. (REQUERENTE)

M. J. D. S. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON JACKSON GONCALVES OAB - 689.428.001-06 

(REPRESENTANTE)

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE CRISTINA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1025463-54.2019 VISTOS, ETC. Cuida-se de Arrolamento Sumário, 

interposto por Marlon Jackson da Silva Gonçalves e Giulia Vitória da Silva 

Gonçalves representados por seu genitor Marlon Jackson Gonçalves, 

qualificados nos autos, visando o recebimento do crédito atinente ao 

Banco do Brasil, não recebidos em vida pela de cujus Juliane Cristina da 

Silva, genitora dos interessados. Através da decisão de ID. 21012583 a 

presente ação foi convertida em Alvará Judicial, pelo rito da Lei 

6.858/1980, e, em sequência, determinada a requisição de informações ao 

INSS e realizada com a pesquisa no sistema BacenJud, a qual, restou 

infrutífera, ID. 22111393. Também foi postergada à análise do pedido de 

concessão de assistência judiciária gratuita. O INSS noticiou a existência 

de cadastro de dependentes habilitados da falecida, sendo, Sr. Marlon 

Jackson Gonçalves, Marlon Jackson da Silva Gonçalves e Giulia Vitória da 

Silva Gonçalves, no ID. 22047584. O interessado postulou a expedição do 

ofício ao Banco do Brasil, informando a conta da de cujus, ID. 22278803. 

Na decisão de ID. 22867144, foi determinado o ofício ao Banco do Brasil, 

para que informe nos autos a movimentação da conta bancária. O Banco 

do Brasil, respondeu ofício no ID. 24748484, informando a existência de 

valores deixados pela falecida efetuando o depósito na Conta Única do 

Poder Judiciário. O interessado requereu a expedição de Alvará Judicial, 

ID. 25727135. Instado, o Ministério Público não se opôs a pretensão , 

dispensando, inclusive, a prestação de contas. Em seguida, vieram-me os 

autos. É o Relatório. Decido. Trata-se de pedido de jurisdição voluntária 

consistente em autorização para o levantamento de numerário relativo a 

valores deixados pela Srª. Juliane Cristina da Silva depositados em conta 

bancária. Pois bem. Entendo que a pretensão merece ser acolhida, eis que 

apesar de que para o levantamento dos valores indicados ser 

desnecessária maiores formalidades, imperativo a comprovação da 

condição de dependente habilitado perante o INSS e, apenas na sua falta, 

da condição de sucessores, na forma da lei civil, senão vejamos: Art. 1º - 

Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes 

das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do 

Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes 

habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação 

específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) Art. 2º 

- O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de 

Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo 

outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de 

cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 

(quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional. Parágrafo único. Na 

hipótese de inexistirem dependentes ou sucessores do titular, os valores 

referidos neste artigo reverterão em favor do Fundo de Previdência e 

Assistência Social. Nesta toada, a pretensão merece ser acolhida, eis que 

a extinta deixou dependentes habilitados perante a Previdência Social, e, 

em decorrência, não há que se falar em divisão dos valores entre os seus 

sucessores. No caso, evola-se dos autos que a extinta possuía 

dependentes habilitados perante o INSS, o seu ex-cônjuge e ora 

interessado, Sr. Marlon Jackson Gonçalves, como também, seus filhos 

Marlon Jackson da Silva Gonçalves e Giulia Vitória da Silva Gonçalves, os 

quais são legitimados, nos termos da lei, para perceber, integralmente, os 

valores amealhados nos autos. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, autorizando o dependente 

habilitado Marlon Jackson Gonçalves , a levantar 50% (cinquenta por 

cento) do valor referente ao saldo em conta bancária, deixado pela de 

cujus e, ainda, autorizando os interessados Marlon Jackson da Silva 

Gonçalves e Giulia Vitória da Silva Gonçalves a levantarem o valor 

remanescente dividido em partes iguais a cada um dos filhos. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Transitada em julgado, expeça-se o necessário para o 

levantamento dos valores, observando-se as contas declinadas no feito, 

ID. 25727135. Custas e despesas pelos interessados, suspensa a 

exigibilidade, todavia, diante dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita a que fazem jus e ora concedo, diante dos valores objeto de 

levantamento. Por fim, promovam-se as anotações e baixas necessárias e 

arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 

de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1033233-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DE FARIA LEITE (REQUERENTE)

NEORIM DE FARIA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1033233-98.2019 VISTOS, ETC. Trata-se de pedido de expedição de 

Alvará Judicial, ajuizado por Neorim de Faria Leite, representado por seu 

irmão e curador Augusto de Faria Leite, ambos qualificados nos autos, por 

meio do qual pretendem autorização judicial para aquisição de um veículo 

em nome do incapaz. Deferida a assistência judiciária gratuita, foi 

determinada a manifestação do Ministério Público, o qual requereu 

demonstração da vantagem financeira da aquisição do pretendido veículo 

e fonte de renda suficiente para pagar a dívida que se pretende contrair 

sem prejuízo das finanças do incapaz. Na petição de ID. 24247205, o 

postulante presta esclarecimentos acerca das vantagens financeiras na 

aquisição, bem assim a fonte de renda. No ID. 25293226, o Ministério 

Público acolheu as alegações, opinando para que o curador anexe aos 

autos, documentos do novo veículo, em nome do incapaz. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Analisando os autos, 

verifico que se trata de pedido de Alvará Judicial, no qual o requerente, 

representado por seu curador Sr. Augusto de Faria Leite, pretende 

autorização para aquisição do veículo “Marca/Modelo CHEVROLET/ONIX 

LT 1.0, básico”, em nome do incapaz. Desta feita, considerando a 

informação de que o veículo será utilizado para viabilizar a locomoção do 

curatelando, não vislumbro óbice para o deferimento do presente pedido, 

uma vez que restou demonstrado que o mesmo possui capacidade 

financeira para a sua aquisição, considerando ainda que o bem irá 

acrescentar ao patrimônio do incapaz. ANTE O EXPOSTO, em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial e DETERMINO a expedição de alvará, autorizando o requerente 

Neorim de Faria Leite, através de seu curador Augusto de Faria Leite, a 

promover as medidas necessárias para aquisição do veículo descrito na 

peça de ingresso, qual seja, “Marca/Modelo CHEVROLET/ONIX LT 1.0, 

básico”. Na sequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015. Consigno que após 

efetuada a alusiva aquisição, o autor deverá imbricar aos autos a cópia do 

documento do novo veículo, em nome do incapaz. Custas e despesas 

pelos interessados, todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita concedida. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, expeça-se o competente alvará e, em seguida, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Cuiabá/MT, 22 
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de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1023876-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003358-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO CAVALIN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON SANTOS DA SILVA OAB - MT14863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001871-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE DA SILVA CARMIN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003803-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RIBEIRO OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Tatiane Pereira Barros OAB - MT10757-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049575-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. No 

mesmo prazo a parte autora deverá especificar as provas que pretende 

produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1026332-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PINHEIRO CAMPOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO OAB - MT5127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038493-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES (AUTOR(A))

PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES (AUTOR(A))

GAIROVA AGROPECUS LTDA (AUTOR(A))

AGROPECUARIA E IMOBILIARIA MARIPA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ROSTAGNO OAB - ES8185 (ADVOGADO(A))

JEFFERSON VIANA DE MELO OAB - SP312055 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DO ESTADO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. No 

mesmo prazo, a parte autora deverá especificar as provas que pretende 

produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047473-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. No 

mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende produzir, 

mediante as justificativas necessárias, pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046608-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDA DE CASTRO SANTUARIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. No 

mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende produzir, 

mediante as justificativas necessárias, pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045909-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WOICICHOSKI OAB - MT24875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. No 

mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende produzir, 

mediante as justificativas necessárias, pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013808-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA MARIA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1061842-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERTILE PEREIRA RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JUCILENE DOS SANTOS SOUZA OAB - PE48458 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Detran-MT (IMPETRADO)

MARINETH BENEDITA DE SANTANA (AUTORIDADE COATORA)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade nominada 

como coatora, para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 

12.016/2009). Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1053678-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. SILVEIRA BARBOSA EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade REITERAR a 

intimação da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031984-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA PINHEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050957-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISE FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. No 

mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende produzir, 

m e d i a n t e  a s  j u s t i f i c a t i v a s  n e c e s s á r i a s ,  p e n a  d e 

indeferimento.OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1052176-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA RAMOS OAB - MT9610-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 
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do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Posto isso, por traduzir a soberana 

manifestação de vontade do impetrante e para que surtam os efeitos 

legais e jurídicos desejados HOMOLOGO por sentença a desistência da 

ação e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base 

nos artigos 200, parágrafo único e 485, VIII, ambos do CPC. Sem custas e 

honorários. Às providências. P.R.I.C. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020768-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON VIEIRA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Vistos. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA 

movida por DENILSON VIEIRA DE MORAIS contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO com pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita 

indeferido. Interposto Agravado de Instrumento, decisão em tutela recursal 

possibilitou o parcelamento do pagamento das custas, no entanto, o 

requerente quedou-se. Sobreveio o julgamento, que negou provimento ao 

referido recurso. Portanto, INTIME-SE o requerente para, querendo, em até 

15 (quinze) dias, promover o recolhimento das custas processuais, pena 

de cancelamento da distribuição. Não efetivado o recolhimento, determino, 

desde já, o cancelamento da distribuição, com base no artigo 290 do CPC. 

Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020. ONIVALDO 

BUDNY Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001192-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DOS REIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Presidente do DETRAN (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001448-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA PRATES MACEDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Nestas condições, ante a decisão do STJ 

que suspendeu a tramitação de todos os processos inerentes à matéria 

objeto destes autos, com base no que dispõe o art. 982, I do CPC, 

determino o sobrestamento do mandado de segurança até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou decurso do prazo de 

01 (um) ano, ocasião em que retornará a tramitar, salvo decisão 

fundamentada do relator do respectivo recurso em sentido contrário (art. 

980 e parágrafo único, do CPC). Superado o incidente processual e/ou 

decorrido o prazo legal, intime-se a impetrante, via advogado(a), para 

ciência e eventual manifestação, em até 05 (cinco) dias. Às urgentes 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1061414-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TONDORF NASCIMENTO OAB - MT23266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gustavo Reis Lobo de Vasconcellos (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1º 

da Lei n° 12.016/2009, CONCEDO em parte à medida LIMINAR e, por 

consequência de causa e efeito, determino a autoridade apontada como 

coatora, que providencie a emissão do documento de “Certificado de 

Registro e Licenciamento de Veículo” referente ao ano de 2019 

correspondentes ao veículo HILUX CD 4X4, 2011/2011, Placas OAS 9036, 

cor Branca, chassi 8AJFZ29G7B6144848, RENAVAM 00377754080, de 

propriedade de ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO, CPF n° 

550656191 -15, independente do pagamento de multa por infração de 

trânsito, desde que regular as documentações a ser apresentadas ao 

Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências legais. Ressalta-se 

que a expedição do CRLV referente ao exercício de 2019 depende da 

liquidação das obrigações tributárias correspondentes (IPVA, 

Licenciamento e Seguro Obrigatório). Notifique-se a autoridade coatora 

para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as informações 

que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), observado, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Decorrido o prazo 

com ou sem manifestação, certifique-se e ouça-se o ilustre representante 

do Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 12.016/2009). Após, conclusos. 

Às urgentes providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de janeiro de 

2019. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029334-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Desta forma, considerada a matéria e 

qualidade das partes, em obediência à Resolução nº 023/2013/TP, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

presente ação declaratória, e, por consequência lógica de causa e efeito, 

DETERMINO a remessa dos autos para a Vara Especializada da Execução 
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Fiscal da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 16 de janeiro 

de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001676-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO DE SOUZA NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade indicada 

como coatora para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 

12.016/2009). Após, conclusos. Às urgentes providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de janeiro de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de 

Direito"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000167-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CRISTINA UNTAR DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Ante o exposto, ratifico a decisão liminar 

ID 484296, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO 

PARCIALMENTE A SEGURANÇA do presente mandamus. Sem custas e 

honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, 

XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Remeta-se cópia desta 

decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei 

nº 12.016/09. Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao 

TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09). PRIC. 

Expeça-se o necessário. Às providências."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059995-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO MARIA DIAS DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Visto, (..) Posto isto, ausentes os 

pressupostos previstos no artigo 300/CPC, INDEFIRO a tutela provisória de 

urgência. Ante a orientação do CNJ (Recomendação Conjunta n° 01 de 

15/12/2015), teor do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 03/2017 emitido 

pelo Coordenador do Núcleo Previdenciário da Procuradoria Federal de 

Mato Grosso e aparente necessidade de comprovar a incapacidade 

laborativa, determino a produção de prova pericial na forma do artigo 

464/CPC. Por consequência de causa e efeito, nomeio como perito o 

Doutor JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, devidamente cadastrado pela CGJ/TJMT 

com endereço profissional à Rua Barão de Melgaço, 2754, Edifício Work 

Tower, 9º Andar, sala 908, Centro, Cuiabá/MT, telefone celular (65) 

99601-1639 e fixo desde já os honorários no importe de R$ 600,00. Ante a 

hipossuficiência da parte requerente, nos termos do artigo 373, § 1º/CPC, 

inverto o ônus da prova, de modo que caberá ao INSS produzir, a tempo e 

modo, a perícia técnica. O requerido antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação 

que tem por objeto acidente de trabalho. Desta forma, intime-se o 

requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o depósito dos valores 

dos honorários junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso vinculada a presente ação previdenciária, pena de anuência 

e concordância tácita com eventual bloqueio dos valores. (...).

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005177-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Sr. GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS - 

GFPF (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Ante o exposto, ratifico a decisão liminar 

ID 821931, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A 

SEGURANÇA do presente mandamus. Sem custas e honorários 

advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. Remeta-se cópia desta decisão 

para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 

12.016/09. Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao 

TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09). PRIC. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029696-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANAIR MARIA DA ROCHA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por VANAIR MARIA DA ROCHA DUARTE contra 
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sentença que julgou parcialmente procedente a presente ação (ID 

25039014). Conheço os embargos, pois, tempestivos (ID 25053685). Com 

base nas disposições do art. 1023, § 2º do CPC, intime-se o embargado 

para, querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar sobre os 

Declaratórios. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito"

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1023169-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RODRIGUES PAMPLONA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA OAB - MT0011297A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juliano Chorolli (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1022226-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR DA GUIA PINHEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA 

SEFAZ/MT (GFPF/SUCIT) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 0500039-09.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE ALENCAR SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

COORDENADOR DE PERÍCIA MÉDICA (IMPETRADO)

MARTA CAROLINE PEREIRA MARTINS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020639-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YVES LUIS DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

 

FINALIDADE. A intimação da Parte autora para ciência da data de início da 

perícia técnica designada para o dia 20 de setembro de 2019 (sexta-feira), 

às 14h15, na Secretaria da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de 

Cuiabá no Fórum da Capital, nos autos do processo acima identificado.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006260-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451-O (ADVOGADO(A))

MICHELLY NASCIMENTO BARRETO OAB - MT22641/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003247-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA MARCELO DO VALE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1037672-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA CLAUDETE DE CARVALHO VARGAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1015672-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA BORGES SOARES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - MT13518/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)
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Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868021 Nr: 7967-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LIMA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CARVALHO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18.026-A

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760468 Nr: 12830-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MACEDO FOLES - 

OAB:23173/O, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - OAB:7174/MT, marco 

aurelio alves de souza - OAB:14134-E, MARIZA MACEDO DE 

CASTRO - OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:1706732

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1059783-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RAHMAN MUHL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL OAB - MT4624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gustavo Reis Lobo de Vasconcellos (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade indicada 

como coatora para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

ouça-se o MP (artigo 12 da Lei nº. 12.016/2009). Após, conclusos. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017283-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B E TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS 

DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT6387-O (ADVOGADO(A))

LUARA SANTANA HENRY OAB - MT20850/B (ADVOGADO(A))

VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO OAB - MT12964/O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021696-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1048634-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA OURIVES ASSUMPCAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILZON DAS NEVES GRAUZ JUNIOR OAB - MT6836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade REITERAR a 

intimação da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001081-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000522-34.2017.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA APARECIDA FERNANDES DA SILVA CRUZ (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Por isso, e com amparo no artigo 2º, 

parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara 

Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente 

incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Preclusa a 

via recursal, remeta-se ao Juízo competente."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004692-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONI VAN PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055872-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000809-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021028-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA SIQUEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055443-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDNEI RODRIGUES VITORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT17730-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 
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incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004663-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ARTUR DE SIQUEIRA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038399-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO DE CAMPOS GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029309-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO DE ARAUJO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034832-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034752-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PHELIPE EVANGELISTA TIERRE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 
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DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1062066-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE ABREU (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU OAB - MT0018215A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Pelo exposto, INTIME-se o impetrante para 

que junte extratos atuais ou outra comprovação idônea da tramitação 

recursal-administrativa das multas de trânsito que possui sobre o veículo 

automotor FORD/FIESTA 1.6, cor preta, ano 2003, placa JZL 0832, 

RENAVAM 00798961902, CHASI PBFZF16N338070683 junto ao Conselho 

Estadual de Trânsito de Mato Grosso, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos do §5º do art. 6º e 10 da Lei 12.016/09 e art. 485, inciso VI, do 

CPC. Prazo: 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-se e REMETAM-se os autos conclusos. 

CUMPRA-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1060666-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N T C TRANSPORTE DE CARGAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA OAB - MT22975-O 

(ADVOGADO(A))

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador da Coordenadoria de Cadastro e Domicílio Tributário 

Eletrônico da Superintendência de Informações da Receita Pública da 

Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Ante o exposto, em face das razões 

expostas, não conheço da presente ação de mandado de segurança e, 

por consequência, indefiro a petição inicial e extingo o feito sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009. Sem custas e 

honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09. Decisão não sujeita 

ao reexame necessário. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se os autos. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012382-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI AMORIM GONCALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Por isso, e com amparo no artigo 2º, 

parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara 

Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente 

incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Preclusa a 

via recursal, remeta-se ao Juízo competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008821-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MOURA CUIABANO OAB - MT13860/O (ADVOGADO(A))

FABIO DORILEO VIEIRA OAB - MT10723-O (ADVOGADO(A))

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006156-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELY DA SILVA ARANTES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

ODAIR EGUES (IMPETRADO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Por isso, e com amparo no inciso VIII do 

artigo 109 da Constituição Federal, DECLARO este Juízo da Terceira Vara 

Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente 

incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a 

remessa dos autos à Justiça Federal, com as formalidades legais. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038821-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REGINA SANTOS OAB - MT11040/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032355-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONISIO NEVES DE SOUZA FILHO OAB - MT3646-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014941-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ZEFERINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

IVETE MIYUKI FUTIMOTO OAB - MT16627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029347-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENY DE OLIVEIRA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034454-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NEVES DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE OAB - MT18526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010171-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILSON CORTES SERRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEDEVAN COELHO BORGES OAB - MT21191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003795-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FREITAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giselda Natalia de Souza Winck Rocha OAB - MT6069-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004378-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME DE SOUZA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA REIS CARMONA OAB - MT15156-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015860-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007917-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA FERNANDES CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REGINA SANTOS OAB - MT11040/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1028692-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDWARD MACHADO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT10130-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023700-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CONDE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009468-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTINS SIMOES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006816-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSANA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT17179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000293-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENHUR RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINIRA CORREA DE FRANCA OAB - MT13859-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016656-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 
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endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007204-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN CARLOS AMANCIO PESSETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018733-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

welton alves de oliveira OAB - MT15089-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060597-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARIOSA MARTINS OAB - MG72269 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Por isso, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. CITE-se a parte ré quanto aos termos da presente ação, na 

forma do artigo 242, parágrafo 3º, do CPC, preferencialmente por meio 

eletrônico (artigo 246, parágrafo 2º, do CPC), consignando-se as 

advertências legais. Caso o réu, em contestação, alegue fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito ou ainda qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337, do CPC, desde já determino INTIME-se a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, apresentar réplica. CUMPRA-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010473-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REBEKA SILVA GOUVEIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22892/A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012514-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON DA SILVA REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 
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DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006327-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA SANTANA RAUSCHKOLB (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013545-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT16806-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Por isso, e com amparo no artigo 2º, 

parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara 

Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente 

incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Preclusa a 

via recursal, remeta-se ao Juízo competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015153-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA OAB - MT22975-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

CENTRO DE REABILITAÇÃO INTEGRAL DOM AQUINO CORRÊA (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010762-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA JUCIMAR DE ARRUDA BORGES ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002128-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES DOS SANTOS & MARTINELLI LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE PUNDRICH MULLER OAB - MT20836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Augusto Sérgio de Sousa Cordeiro. (IMPETRADO)

COORDENADOR DE CREDENCIAMENTO E PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Portanto, satisfeito o requisito da relevância dos motivos em que se 

assenta o pedido da inicial. Quanto à possibilidade da ocorrência de lesão 

ao direito da impetrante, ainda que a suspensão não tenha atingido a 

totalidade das atividades que presta, fato é que tal circunstância pode lhe 

provocar embaraço injustificável às suas atividades empresariais, as 

quais também possuem tutela pela ordem constitucional, nos termos do art. 

5º, XIII c/c art. 170, caput, da Constituição Federal. Posto isso, em sede de 

cognição sumária e não exauriente, com fundamento no art. 7º, III, da Lei 

12.016/2009, CONCEDO EM TERMOS A LIMINAR vindicada e, via de 

consequência, DETERMINO a suspensão da medida cautelar de 

afastamento imposta à impetrante em 19/12/2019 na Investigação 

Preliminar n. 075/2019/CFISC/DETRAN-MT, sem prejuízo da regularização 

do procedimento administrativo pela autoridade competente. Ademais, seja 

franqueado à impetrante o acesso ao sistema DetranNet, se por outro 

motivo não houver impedimento; o restabelecimento do acesso deverá 

ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. INTIME-SE para 

cumprimento da liminar, sob pena de desobediência. Nos termos do art.7º, 

inciso I, da Lei n. 12.016/2009, NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como 

coatora para prestar informações que reputar necessárias, no prazo de 

10 (dez) dias. Dê-se ciência da existência da ação ao órgão de 

representação judicial do Estado de Mato Grosso (art.7°, inciso II, da Lei n. 

12.016/2009). Após, com ou sem a manifestação, dê-se vista ao Ministério 

Público.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010609-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025394-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DE OLIVEIRA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013058-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE PEREIRA CAVALCANTI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000632-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMBEV S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PEREIRA DAS NEVES OAB - SP159725 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Razão disso, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR pelo que determino à autoridade 

coatora que mantenha em favor da impetrante o benefício fiscal previsto 

no artigo 44 do Anexo V do RICMS/MT, desconsiderando as restrições 

introduzidas pelo Decreto Estadual nº 273/2019 e observando os prazos 

de vigência previstos no §2º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 

160/2017, sob pena de desobediência. Intime-se. Nos termos do artigo 7º 

inciso I Lei 12016/09, notifique-se a autoridade apontada como coatora 

afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações que reputar 

necessárias. Dê-se ciência da existência da ação ao órgão de 

representação judicial do Estado de Mato Grosso (artigo 7º inciso II Lei 

12016/09). Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério 

Público. Cumpra-se, com urgência, se necessário em regime de plantão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034415-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEEDCORP PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES LTDA 

(AUTOR(A))

SEEDCORP HO PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES S.A 

(AUTOR(A))

SEEDCORP HO PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RALPH MELLES STICCA OAB - SP236471-O (ADVOGADO(A))

FILIPE CASELLATO SCABORA OAB - SP315006 (ADVOGADO(A))

ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA OAB - SP165202-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO 

MATO GROSSO - SEFAZ (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033629-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COTRIM DIAS & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051196-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINALDO DA SILVA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Por isso, e com amparo no artigo 2º, 

parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara 

Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente 

incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Preclusa a 

via recursal, remeta-se ao Juízo competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012586-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Estado de Mato Grosso (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 
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III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 826668 Nr: 32581-11.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DOS ANJOS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMERO SUASSUNA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c pedido de 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MANOEL DOS ANJOS 

DUARTE em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

2. Analisando os autos, considerando o lapso temporal da última 

manifestação da parte autora, INTIME-SE-LHE para manifestar se ainda 

tem interesse na causa, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção do processo por abandono de causa. Prazo: 05 (cinco) dias.

3. A referida intimação far-se-á PESSOALMENTE, nos termos do art. 485, 

§1º, do CPC.

4. Desde já, advirta-se o autor quanto à necessidade de se acostar aos 

autos a seguinte documentação, sob pena de revogação da tutela de 

urgência anteriormente deferida (fls. 39/42): a.) laudo médico atualizado e 

circunstanciado; b.) relatório/laudo médico que ateste a 

ineficácia/inexistência de tratamento da doença no SUS; c.) comprovação 

da prévia negativa ou indisponibilidade do medicamento no SUS.

5. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

6. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 870173 Nr: 9713-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE 

ANÁLISE DA RECEITA PÚBLICA - SARE, GERENTE DA GERÊNCIA DE 

CONTROLE DE COMÉRCIO EXTERIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:16749, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - PROC. ESTADO - OAB:2606/MT

 33.Pelo exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e CONFIRMO 

a liminar concedida para determinar a liberação das mercadorias 

apreendidas, descritas nas Notas Fiscais n. 59 (fls. 67), 60 (fls. 68) e 62 

(fls. 45), e DENEGO A ORDEM em relação ao pedido de isenção tributária, 

na forma do art. 32, Decreto Estadual n. 1.432/2003, razão pela qual 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente writ, na forma do art. 

487, I, do CPC.34.Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII 

da Constituição Estadual de Mato Grosso.35.Sem honorários (súmula 512 

STF e 105 STJ).36.Nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 

12.016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. 

Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os 

autos ao E. TJMT, com nossas homenagens.37.P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 386075 Nr: 22063-98.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANTUIL LINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por WANTUIL 

LINO DE SOUZA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo o 

fornecimento do fármaco RITUXIMAB.

2. Em decisão de fls. 165 foi determinado que o autor manifestasse 

interesse na causa, onde deveria acostar aos autos documentação 

médica que comprovasse a necessidade do uso do medicamento, porém, 

a diligência restou negativa (fls. 168).

3. Vieram-me conclusos. Decido.

4. Considerando a inércia da parte autora ao não promover as diligências 

de sua incumbência, bem como, considerando o teor do art. 274, 

parágrafo único do CPC (dever das partes em manter o endereço 

atualizado), com fundamento no art. 485, III, do CPC, DECLARO EXTINTA a 

ação, sem julgamento de mérito.

5. Sem custas.

 6. Dê-se ciência ao Ministério Público.

7. Não havendo provocação no prazo legal, ARQUIVE-SE, com as baixas 

necessárias.

8. P.R.I.

9. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 724161 Nr: 19799-40.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOFIA PUPO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, RENATA MACIEL 

CUIABANO- PROCURADORA DO ESTADO - OAB:6640/MT

 Vistos.

1. O feito encontra-se sentenciado (fls. 122/123).

2. Em decisão de fls. 152/154 determinou-se o seguinte: a.) revogação de 

ordem de bloqueio judicial às fls. 129/129-v; b.) intimação do Estado de 

Mato Grosso para que o ente apresentasse dados bancários; c.) 

encaminhamento do processo ao Ministério Público, em razão da ausência 

de prestação de contas pela parte autora; d.) intimação das partes da 

sentença prolatada às fls. 122/123.

3. Manifestação do Ministério Público às fls. 156.

4. Vieram-me conclusos. Decido.

5. Inicialmente, constata-se que a presente lide encontra sentenciada, 

porém, transfigurou-se na busca efetiva pelo ressarcimento de verbas 

públicas outrora bloqueadas pelo juízo, na quantia de R$ 2.189,70 (dois 

mil, cento e oitenta e nove reais e setenta centavos).

6. Ainda que tal providência seja válida, fato é que o ressarcimento deverá 

ocorrer pelas vias ordinárias, por intermédio dos órgãos de controle e 

fiscalização do patrimônio público, de sorte que, nestes autos, aquela 

consecução revela-se incompatível com a lide já devidamente 

sentenciada; providência em contrário resultaria na conversão do 

presente processo em ação de cobrança.

7. Demais, quanto à existência de eventual valor remanescente em conta e 

nome do Estado de Mato Grosso referente a este processo, proceda à 

imediata liberação dos valores, comunicando, em seguida, a 

Procuradoria-Geral do Estado e a Controladoria Geral do Estado.

8. Para efetivar a providência acima, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

transferindo-se o valor remanescente em conta referente ao presente 

processo, em nome do Estado de Mato Grosso, CNPJ 03.507.415/0001-44, 

Banco do Brasil, Ag. 3834, CC 1010100-4.

9. Por fim, REMETA-SE cópia integral da presente ação à Promotoria de 
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Justiça da Comarca de Cuiabá (Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e 

da Probidade Administrativa), a fim de apurar a ocorrência de eventual 

ilícito praticado pela parte autora.

10. Ultimadas as providências anteriores, ARQUIVE-SE os autos, com as 

baixas necessárias.

11. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867272 Nr: 7395-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA JESUS CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR MACHADO 

RIBEIRO - OAB:14949/MT, SÉRGIO BENEDITO BASTOS PÁRREIRAS - 

OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752478 Nr: 4332-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR MODESTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002545-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR FARIA OAB - MT27469/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1002545-22.2020.8.11.0041. 

AUTOR(A): FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Trata-se de ação cujo valor da causa é inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos. Segundo decidido pela Seção de Direito 

Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do 

julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. O entendimento 

firmado foi ratificado por ocasião do julgamento do Conflito Negativo de 

Competência n. 0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 

10/12/2018), quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei 

n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja 

considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no 

Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, 

cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa 

não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Por fim, de se assentar que 

o valor da causa, para fins de definição da competência, é aquele indicado 

na inicial. Nessa linha: Embora seja possível a retificação, de ofício, do 

valor atribuído à causa, só quem pode fazer isso é o juízo abstratamente 

competente. Para todos os efeitos, o valor da causa é o indicado na 

petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 97.971/RS, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 

17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do disposto no artigo 985, 

inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor da causa inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está incluída no rol de 

exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 

12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente vinculante do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por isso, e com 

amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este 

Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, 

e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. 

Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo competente. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002744-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO WINTER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN OAB - MT4501-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo 

Tributário (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1002744-44.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: FERNANDO WINTER IMPETRADO: COORDENADOR DE 

CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança individual 

impetrado por FERNANDO WINTER em face de suposto ato coator 

praticado pelo Coordenador de Controle e Tramitação de Processo 

Administrativo Tributário da SEFAZ/MT, no qual sustenta manifesta 

ilegalidade no ato administrativo que inadmitiu o recurso voluntário, em 

razão não atingir o valor de alçada. Pois bem. Segundo dispõe o artigo 5º, 

inciso LXIX, da Constituição da República, “conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 

no exercício de atribuições do Poder Público”. Com efeito, em relação aos 

requisitos, inerentes a concessão da liminar em Mandado de Segurança, a 

Lei 12.016/2019 é expressa no sentido de que: “Art. 7º Ao despachar a 

inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao 

pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder 

resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo 

facultado exigir da impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo 

de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (...) § 2o Não será 
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concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos 

tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 

aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza. ” (Destaquei) Como se vê, a concessão de medida liminar em 

ação mandamental somente é cabível, antes da notificação da autoridade 

coatora (inaudita altera pars), “quando houver fundamento relevante e do 

ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida", bem ainda que a 

liminar não tenha por objeto “a compensação de créditos tributários, a 

entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação 

ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. In casu, 

verifica-se que recurso voluntário, interposto (processo administrativo - 

5759489/2020) junto a Secretaria de Estado de Fazenda, foi inadmitido sob 

o argumento que o “Com base nos termos do art. 1.031, § 1º, inciso I do 

RICMS/2014, não cabe recurso voluntário, a exigência tributária é inferior a 

2500 UPF/MT.” (ID 28323828). A não admissão do recurso voluntario, em 

razão de não alcançar o patamar mínimo de 2.500 (duas mil e quinhentas) 

UPFMT, é limitação abusiva ao direito do impetrante de ver reexaminada a 

matéria por uma instância administrativa colegiada. Com efeito, o duplo 

grau de jurisdição, mesmo na esfera administrativa, é garantia 

indissociável do Estado Democrático de Direito. Sobre o tema, colaciono o 

seguinte aresto, in verbis: “A consecução da democracia, vista de último 

modo, depende da ação do Estado na promoção de um procedimento 

administrativo que seja (I) sujeito ao controle dos órgãos democráticos, (II) 

transparente e (III) amplamente acessível aos administrados. 2. Ocorre que 

a faceta utilizada no art.570-E, §1º, I, do Regulamento do ICMS impede que 

a própria Administração revise um ato administrativo porventura ilícito que 

encerre valor inferior a 5000 UPFMT, ou seja, menor que R$155.037,40 

(cento e cinqüenta e cinco mil e trinta e sete reais e quarenta centavos). 3. 

Não se está a dizer aqui, em verdade, que todo o débito fiscal deve, 

obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, mas sim que, 

havendo previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, o 

simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o 

manejo pontual do recurso pelo contribuinte. 4. Como o caput do art. 570-E 

do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntário das 

decisões que denegarem, parcial ou integralmente, o provimento do seu 

pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra 

berço nesta legislação infraconstitucional. 5. O direito de recurso, em 

procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do 

direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto 

inciso XXXIV (direito de petição) como no inciso LV (contraditório) no art. 

5º da CF/88. 6. Dentre as prerrogativas materiais da Administração 

remanescente o chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é 

do que a prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões 

hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio 

da revisibilidade administrativa. 7. O objetivo prático da norma limitadora 

parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores 

com assento no pressuposto de que a atuação administrativa do 

contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o 

postulado da isonomia. 8. Falta razoabilidade à norma que elege um limite, 

simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para 

arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPFMT do direito de 

discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua 

cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN. 9. Declarada a 

inconstitucionalidade incidental do inciso I do §1º do art.570-E do 

Regulamento do ICMS, inserida pelo art.1º, VII, do Decreto Estadual nº 

1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, 

se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões 

administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT. (TJMT - 

MS 41160/2009, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TRIBUNAL PLENO, 

Julgado em 24/09/2009, Publicado no DJE 14/01/2010). ” "Segundo 

entendimento externado pelo Pleno desde Sodalício, a norma insculpida no 

artigo 570-E, § 1º, I, do RICMS, que objeta a interposição de recurso 

administrativo pelo contribuinte, com espeque apenas no valor do débito 

tributário, é manifestadamente ilegal e inconstitucional, porque esbarra em 

princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, 

contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, 

isonomia, direito de reversibilidade administrativo e proporcionalidade." 

(TJMT, N.U 0008195-28.2013.8.11.0004, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

05/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017) "Não se mostra razoável a 

norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que 

constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo." (TJMT, N.U 

0054328-80.2014.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019) Por fim, vale anotar que o 

prematuro encerramento da instância administrativa, ademais de importar 

em natural judicialização da questão, revela a omissão estatal quanto ao 

exercício de seu poder-dever de autotutela e de revisão dos atos 

administrativos ilegais. Afinal, é sobretudo dever da administração rever 

seus próprios atos, quando maculados de ilegalidade, devendo a revisão 

judicial ser tratada como uma medida excepcional. Isto posto, pelas razoes 

encimadas, DEFIRO PARCIALMENTE MEDIDA LIMINAR vindicada pelo que 

determino à autoridade coatora que, no prazo de 48 horas, admita o 

recurso voluntario nº 5759489/2020 (ID 28323828), encaminhando-o ao 

órgão competente para análise do mérito das alegações, bem como 

suspenda a exigibilidade dos créditos tributários nele impugnados, até a 

análise definitiva do mérito do processo administrativo referenciado. 

Intime-se. Nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei 12016/09, notifique-se a 

autoridade apontada como coatora afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações que reputar necessárias. Dê-se ciência da 

existência da ação ao órgão de representação judicial do Estado de Mato 

Grosso (artigo 7º, inciso II, da Lei 12016/09). Após, com ou sem 

manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE 

FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1046344-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL OAB - 405.819.931-87 

(REPRESENTANTE)

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0028-64 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1046344-52.2019.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL 

REPRESENTANTE: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de ação 

cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Segundo 

decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 

28/11/2018 (DJE 10/12/2018), Compete ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da 

causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. O entendimento firmado foi ratificado por 

ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 

0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei n. 

12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada 

de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado 

Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao 

Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 
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salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Por fim, de se assentar que 

o valor da causa, para fins de definição da competência, é aquele indicado 

na inicial. Nessa linha: Embora seja possível a retificação, de ofício, do 

valor atribuído à causa, só quem pode fazer isso é o juízo abstratamente 

competente. Para todos os efeitos, o valor da causa é o indicado na 

petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 97.971/RS, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 

17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do disposto no artigo 985, 

inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor da causa inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está incluída no rol de 

exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 

12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente vinculante do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por isso, e com 

amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este 

Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, 

e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. 

Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo competente. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002422-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARAISO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA ZAGNER GONCALVES OAB - MT23292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA GERÊNCIA DE CONTROLE E 

TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS DA RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1002422-24.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: PARAISO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI IMPETRADO: 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, AGENTE DE 

TRIBUTOS ESTADUAIS DA GERÊNCIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE 

NORMAS DA RECEITA PÚBLICA Vistos etc. Trata-se de mandado de 

segurança individual impetrado por PARAÍSO COMÉRCIO DE MADEIRAS 

EIRELLI em face de suposto ato coator praticado pelo SUPERINTENDENTE 

DE FISCALIZAÇÃO, e AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA GERÊNCIA 

DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS DA RECEITA PÚBLICA, 

no qual sustenta manifesta ilegalidade no ato administrativo que inadmitiu o 

recurso voluntário, em razão não atingir o valor de alçada. Pois bem. 

Segundo dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, 

“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público”. Com efeito, em relação aos requisitos, inerentes a concessão da 

liminar em Mandado de Segurança, a Lei 12.016/2019 é expressa no 

sentido de que: “Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que 

se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida, sendo facultado exigir da impetrante caução, 

fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 

jurídica. (...) § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto 

a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens 

provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou 

pagamento de qualquer natureza. ” (Destaquei) Como se vê, a concessão 

de medida liminar em ação mandamental somente é cabível, antes da 

notificação da autoridade coatora (inaudita altera pars), “quando houver 

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da 

medida", bem ainda que a liminar não tenha por objeto “a compensação de 

créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do 

exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a 

concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de 

qualquer natureza”. In casu, verifica-se que recurso voluntário, interposto 

(processo administrativo - 5759512/2020) junto a Secretaria de Estado de 

Fazenda, foi inadmitido sob o argumento que o “Com base nos termos do 

art. 1.031, § 1º, inciso I do RICMS/2014, não cabe recurso voluntário, a 

exigência tributária é inferior a 2500 UPF/MT.” (ID 28252837). A não 

admissão do recurso voluntario, em razão de não alcançar o patamar 

mínimo de 2.500 (duas mil e quinhentas) UPFMT, é limitação abusiva ao 

direito do impetrante de ver reexaminada a matéria por uma instância 

administrativa colegiada. Com efeito, o duplo grau de jurisdição, mesmo na 

esfera administrativa, é garantia indissociável do Estado Democrático de 

Direito. Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto, in verbis: “A 

consecução da democracia, vista de último modo, depende da ação do 

Estado na promoção de um procedimento administrativo que seja (I) sujeito 

ao controle dos órgãos democráticos, (II) transparente e (III) amplamente 

acessível aos administrados. 2. Ocorre que a faceta utilizada no art.570-E, 

§1º, I, do Regulamento do ICMS impede que a própria Administração revise 

um ato administrativo porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 

UPFMT, ou seja, menor que R$155.037,40 (cento e cinqüenta e cinco mil e 

trinta e sete reais e quarenta centavos). 3. Não se está a dizer aqui, em 

verdade, que todo o débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao 

duplo grau administrativo, mas sim que, havendo previsão de reexame da 

matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode 

servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo 

contribuinte. 4. Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS 

permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegarem, 

parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, 

vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação 

infraconstitucional. 5. O direito de recurso, em procedimentos dessa 

espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito 

fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV 

(direito de petição) como no inciso LV (contraditório) no art. 5º da CF/88. 

6. Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o 

chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a 

prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões 

hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio 

da revisibilidade administrativa. 7. O objetivo prático da norma limitadora 

parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores 

com assento no pressuposto de que a atuação administrativa do 

contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o 

postulado da isonomia. 8. Falta razoabilidade à norma que elege um limite, 

simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para 

arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPFMT do direito de 

discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua 

cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN. 9. Declarada a 

inconstitucionalidade incidental do inciso I do §1º do art.570-E do 

Regulamento do ICMS, inserida pelo art.1º, VII, do Decreto Estadual nº 

1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, 

se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões 

administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT. (TJMT - 

MS 41160/2009, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TRIBUNAL PLENO, 

Julgado em 24/09/2009, Publicado no DJE 14/01/2010). ” "Segundo 

entendimento externado pelo Pleno desde Sodalício, a norma insculpida no 

artigo 570-E, § 1º, I, do RICMS, que objeta a interposição de recurso 

administrativo pelo contribuinte, com espeque apenas no valor do débito 

tributário, é manifestadamente ilegal e inconstitucional, porque esbarra em 

princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, 

contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, 

isonomia, direito de reversibilidade administrativo e proporcionalidade." 

(TJMT, N.U 0008195-28.2013.8.11.0004, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

05/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017) "Não se mostra razoável a 

norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que 

constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo." (TJMT, N.U 

0054328-80.2014.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019) Por fim, vale anotar que o 
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prematuro encerramento da instância administrativa, ademais de importar 

em natural judicialização da questão, revela a omissão estatal quanto ao 

exercício de seu poder-dever de autotutela e de revisão dos atos 

administrativos ilegais. Afinal, é sobretudo dever da administração rever 

seus próprios atos, quando maculados de ilegalidade, devendo a revisão 

judicial ser tratada como uma medida excepcional. Isto posto, pelas razoes 

encimadas, DEFIRO PARCIALMENTE MEDIDA LIMINAR vindicada pelo que 

determino à autoridade coatora que, no prazo de 48 horas, admita o 

recurso voluntario nº 5759512/2020 (ID 28252837), encaminhando-o ao 

órgão competente para análise do mérito das alegações, bem como 

suspenda a exigibilidade dos créditos tributários nele impugnados, até a 

análise definitiva do mérito do processo administrativo referenciado. 

Intime-se. Nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei 12016/09, notifique-se a 

autoridade apontada como coatora afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações que reputar necessárias. Dê-se ciência da 

existência da ação ao órgão de representação judicial do Estado de Mato 

Grosso (artigo 7º, inciso II, da Lei 12016/09). Após, com ou sem 

manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE 

FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005337-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE ARANTES PENTEADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003341-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA JANETE SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013803-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BATTIROLA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DO CONTA CORRENTE FISCAL DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001411-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL VARGAS LICCIARDI OAB - MT16550-O (ADVOGADO(A))

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE OAB - MT8942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para, RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Pelo exposto, presentes os requisitos legais, concedo a tutela de urgência 

vindicada na petição inicial, pelo que DETERMINO que: i) o ESTADO DE 

MATO GROSSO se abstenha de aplicar a nova legislação como 

justificativa para a revogação do termo de acordo celebrado com a 

Autora, indicado no ID. 27965124, bem como se abstenha de qualquer tipo 

de supressão arbitrária do benefício fiscal concedido à empresa 

Requerente, até posterior deliberação judicial; ii) o ESTADO DE MATO 

GROSSO restabeleça os dados originários no Sistema Informatizado da 

SEFAZ-MT, bem como no Cadastro de Contribuintes da empresa Autora, a 

fim de assegurar a permanência dela como beneficiária do PRODEIC até o 

prazo de vencimento estabelecido no Termo de Acordo (10 anos), qual 

seja, 10 de julho de 2022. Intime-se a requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme determinação do artigo 303, parágrafo 1º, I, do 

CPC, faça o necessário aditamento da inicial, juntado os documentos e 

apontamentos necessários à complementação de sua argumentação, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito. Deverá, no mesmo prazo, 

corrigir o valor atribuído à causa, que deverá corresponder ao proveito 

econômico perseguido na presente ação, recolhendo as custas e taxas 

complementares para a sua distribuição. Ante as peculiaridades da causa, 

dispenso a audiência de conciliação. Cite-se o ESTADO DE MATO 

GROSSO para, querendo, apresentar contestação ao pedido, no prazo 

legal, oportunidade que deverá ser intimado para o cumprimento imediato e 

incondicional da presente ordem judicial. Cumpra-se por oficial de justiça 

plantonista. Às urgentes providências. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039613-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

estado de mato grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: É a síntese. Fundamento e Decido. 

Conforme determinação do artigo 2º da Lei 12.153/2009, para fins de 

competência, o valor atribuído à causa não ultrapassa o montante de 60 

(sessenta) salários mínimos. Tendo em vista a existência do Juizado 

Espacial da Fazenda Pública com a competência para "processar, conciliar 

e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 
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Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos", DECLINO da competência e determino a remessa dos autos 

àquele Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpra-se, com urgência. 

Às providências. Cuiabá, data registrada no sistema.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 426134 Nr: 9138-36.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA JULIANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIS GRANJA DE SOUZA VIEIRA, MANOEL 

GRANJA FILHO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, OSCARLINDA ADDOR 

GRANJA, ESPOLIO DE MANOEL DA COSTA GRANJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B, LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - OAB:14415/MT, 

MARCELO ANTONIO THEODORO - PROF. ORIENTADOR UF/MT - 

OAB:11672/B, PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3739

 Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO proposta por 

IRACEMA JULIANA OLIVEIRA em face de LAÍS GRANJA DE SOUZA 

VIEIRA, MANOEL GRANJA FILHO, OSCARLINDA ADDOR GRANJA e 

terceiros interessados.

2. O feito é originário da 4ª Vara Especializada da Fazenda Público desta 

capital, porém, em decisão de fls. 158, o magistrado titular da referida 

unidade declarou-se suspeito, por motivo íntimo, determinando o 

encaminhamento dos autos ao substituto legal.

3. Porém, considerando que a referida suspeição recai na figura do 

magistrado, o qual encontra-se desvinculado das funções jurisdicionais, 

bem como a designação de substituto para a referida unidade (Portaria n. 

1.628 de 19.12.2019), ENCAMINHE-SE os autos à 4ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

4. Às providências, remetendo-se os autos àquele Juízo, consignando-se 

os nossos cumprimentos.

5. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 876119 Nr: 14149-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO MARQUES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO DETRAN - DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - OAB:14133 OAB MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781053 Nr: 34628-89.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA PANARELLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 CERTIFICO que impulsiono os autos a fim de INTIMAR o embargado para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os Embargos de 

Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º do NCPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042818-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON LORENZON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO OAB - MT26504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

CM HOSPITALAR S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

CLINICA DE TRATAMENTO E PESQUISA EM HEMATOLOGIA LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1042818-77.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ADEMILSON LORENZON REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Uma vez que já foram assinados 

os Alvarás Eletrônicos n°s 581261-5/2020 e 581267-4/2020, cumpra-se 

integralmente a decisão com ID. 28039235. Às URGENTES providências. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral 

Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023204-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES TORRES DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013748-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLENE PESSOA DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016735-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GARCIA FRANCA OAB - MT6482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007613-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JURACI COUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANK ANTONIO DA SILVA OAB - MT12372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044535-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE LESCANO ANASTACIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE OAB - MT18526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, 

ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1039433-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA TAVARES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LEITE DOS ANJOS OAB - MT20977/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON BORGES BORGATO (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE ESTADO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - 

SECITECI (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Assim, tendo em vista que já houve a 

redistribuição da ação ao juízo competente, a qual tramita atualmente sob o 

nº 1013445-27.2019.8.11.0000 perante o Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, determino o arquivamento da presente demanda, dando-se 

todas as baixas de estilo em relação à este juízo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1056928-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FARLEY COELHO MOUTINHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FAVALESSA SAMPAIO OAB - SP375091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE PROVIMENTO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:ISTO POSTO, e consoante fundamentação 

supra, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da 

Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao Ministério Público. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1059875-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDER JOSE DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FRANCA OAB - MT3055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (IMPETRADO)

GERÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA 

SOCIOEDUCATIVA DA SECRETARIA ADJUNTA DE JUSTIÇA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das varas cíveis da Comarca 

de Niterói/RJ, haja vista a incompetência deste juízo, nos termos dos 

artigos 42 e seguintes do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000722-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO COSTA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Nos termos do Procedimento de Controle 

Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil, uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da 

justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Cite-se o requerido, 

para, querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. Em seguida, 

voltem-me cls. Intime-se Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001003-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA CLARA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Nos termos do Procedimento de Controle 

Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil, uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da 

justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Cite-se o requerido, 

para, querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. Em seguida, 

voltem-me cls. Intime-se Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002952-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SIQUEIRA GUIMARAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298-B (ADVOGADO(A))

MARIA JULIA FERREIRA CASTRO OAB - MT21856/O (ADVOGADO(A))

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT5645-N (ADVOGADO(A))

ISABELLE CARVALHO CURVO OAB - MT22069/O (ADVOGADO(A))

SILVANA NOVAES SANTOS OAB - MT17644-O (ADVOGADO(A))

EDIBERTO VAZ GUIMARAES OAB - MT9788-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEMBROS DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA 

E DIREITOS HUMANOS, SRS. MARLON PINHEIRO NES, ALEXANDRE 

CANDIDO e BRUNO CESAR PINTO (IMPETRADO)

DIRETOR DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS 

HUMANOS (SEJUDH) SR. FLÁVIO AUGUSTO DE AMORIM (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Estado de Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038648-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COIMBRA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ZENAIDE GOMES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOCRATES MOTA MARTINS OAB - MT20916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SECRETARIA DE ESTADO E GESTÃO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada, para que os autores 

possam, com desta decisão, ingressar com o pedido administrativo de 

pensão no órgão competente. Cite-se o Requerido para, querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do 

CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo 

legal e, após, cls. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062080-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JASON ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:ISTO POSTO, e consoante fundamentação 

supra, INDEFIRO o provimento antecipatório. Cite-se. Uma vez presentes 

os requisitos da Lei n. 1.060/50, defiro a gratuidade da justiça. Com a 

defesa, vistas ao Requerente para impugnação. Após, ao MP e em 

seguida, cls. para sentença. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020748-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEBRANDE JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO OAB - MT10166-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Intime-se as partes para 

requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me 

cls. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005363-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:ISTO POSTO, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, §3º, III c/c §4º, III, do CPC. Intime-se, e 

após, não havendo recurso voluntário, arquivem-se com todas as baixas. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1041877-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA apenas para determinar a 

autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca/modelo Renault/Logan, ano 2014/2015, placa QGB 5790, 

RENAVAM 01024611440, sem o prévio pagamento de infrações 

existentes no banco de dados da autarquia estadual, e, via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

DETRAN-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010319-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RIBEIRO MOTA OAB - MT10491/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO 

AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:ISTO POSTO, e consoante a 

fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada no sentido de 

determinar à autoridade indigitada coatora que proceda com prioridade a 

análise do Cadastro Ambiental Rural – CAR n. MT 38088/2017, em até 120 

(cento e vinte) dias. Via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo 

isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso 

voluntário, dê-se vistas ao DETRAN-MT e após, arquivem-se com todas as 

baixas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034387-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL SCAFF JUNIOR OAB - SC27944 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:ISTO POSTO, e com base nas alegações 

acima tecidas, uma vez presentes os requisitos do inc. I, art. 300 do CPC, 

DEFIRO a tutela de urgência vindicada para o fim de acatar o depósito 

judicial no montante integral do crédito tributário, em dinheiro, para 

suspender a exigibilidade do crédito decorrente do Processo n. 

51.001.001.17- 0028806. Verifique-se acerca da abertura de conta nestes 

autos e sua correspondente vinculação à conta única. Em seguida, 

lavre-se o termo de depósito. Cite-se o Requerido para, querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do 

CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo 

legal e, após, cls. para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060807-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA RUBIA GOMES PEIXOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-O 

(ADVOGADO(A))

VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS OAB - MT3618-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada. Cite-se o Requerido 

para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 

335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para 

impugnar no prazo legal e, após, cls. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043262-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON APARECIDO TERCIOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FUGIWARA RIBEIRO OAB - PR81820 (ADVOGADO(A))

TAMARA LUCAS DE BRITO OAB - PR84350 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REU)

Estado de Mato Grosso (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante de todo o exposto, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da Vara 

Especializada de Execuções Fiscais, nos termos do art. 64 do CPC/2015. 

Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda 

com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021211-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVALILDES COSTA OLIVEIRA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Dessa maneira, considerando o 

entendimento jurisprudencial acima citado, bem como a Súmula nº 363[1] 

do TST, se mostra necessária o deferimento do pedido da parte Autora, 

remetendo-se os presentes autos à Justiça do Trabalho para análise e 

julgamento da demanda. Assim, declino da competência da presente ação 

a uma das varas da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o presente 

feito. Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que 

proceda com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta 

Vara. Intimem-se. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021217-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DE LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Dessa maneira, considerando o 

entendimento jurisprudencial acima citado, bem como a Súmula nº 363[1] 

do TST, se mostra necessária o deferimento do pedido da parte Autora, 

remetendo-se os presentes autos à Justiça do Trabalho para análise e 

julgamento da demanda. Assim, declino da competência da presente ação 

a uma das varas da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o presente 

feito. Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que 

proceda com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta 

Vara. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0503756-29.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA CARDOSO FELIX (INVENTARIANTE)

ELIANE DE OLIVEIRA CARDOZO (AUTOR)

ELIETE OLIVEIRA CARDOSO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

LEONARDO CLARO CARDOSO (ESPÓLIO)

ELISABETH CARDOSO DE ALCANTARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para, no prazo de 5 dias, requerer o que de direito em relação ao 

processo principal.. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DAVID PAVAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BARTOLINA DA ROSA OAB - MT24762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que impulsiono o feito para intimar a autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação do DETRAN.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039493-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL VILLA GRAMADO SPE LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225-O (ADVOGADO(A))

WANESSA ZAGNER GONCALVES OAB - MT23292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que, nesta data, impulsiono os autos a fim de que se proceda à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação de id. 

25873218, no prazo legal. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Analista 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039493-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL VILLA GRAMADO SPE LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225-O (ADVOGADO(A))

WANESSA ZAGNER GONCALVES OAB - MT23292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que, nesta data, impulsiono os autos a fim de que se proceda à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação de id. 

25873218, no prazo legal. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Analista 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038362-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P.K. XAVIER BORGES - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT12579-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1038362-84.2019.8.11.0041 REQUERENTE: P.K. XAVIER BORGES - ME 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. P.K. Xavier Borges – 

ME, qualificado nos autos, ajuizou a presente Ação Anulatória Com Pedido 

de Tutela de Urgência, em face do Estado de Mato Grosso, visando tutela 

provisória de urgência antecipada para determinar a suspensão da 

exigibilidade da CDA nº 20191927051 bem como para que o requerido se 

abstenha de realizar protesto da referida CDA além da suspensão da 

Inscrição Estadual e restrições de proteção ao crédito. Afirma que é 

inscrita no Cadastro de Contribuintes da SEFAZ-MT desde 18.08.2008 

como Empresa Individual a qual tomou conhecimento da CDA nº 

20191927051 referente a “Falta entrega de EFD”, cujo fato gerador remete 

a 06/2017 a 06/2018. Alega que a cobrança é arbitrária e confiscatória o 

que prejudica o requerente. No mérito requer a procedência dos pedidos. 

Conforme id nº 24013192 foi remetida a apreciação do pleito de tutela de 

urgência para momento posterior à manifestação da parte requerida, que a 

apresentou, como se vê no id nº 52190488, oportunidade em que pugnou 

pelo indeferimento da tutela de urgência. Por meio do petitório de id nº 

25793089 a parte requerente reiterou o pedido de tutela de urgência. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Tratando-se de medida 

destinada à suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda pública, 

aplicam-se as regras do art. 151, do Código Tributário nacional, in verbis: 

“Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I – moratória; II 

– o depósito do seu montante integral; III – as reclamações e os recursos, 

nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV – 

a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a 

concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies 

de ação judicial; VI – o parcelamento.” (grifo nosso) No caso, devem ser 

analisadas as hipóteses previstas nos incisos II e V, do supracitado artigo. 

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

pelo depósito do montante integral do valor exigido (inciso II, do art. 151, do 

CTN), vê-se que se trata de direito subjetivo conferido ex vi legis ao 

devedor, contra qual o credor não pode se opor. Cumpre salientar que tal 

depósito não se confunde com o pagamento da dívida, pois visa 

justamente impedir, até decisão final na ação anulatória, que seja 

promovida a execução e efetuada a penhora sobre bens do 

devedor/requerente. Caso a ação de conhecimento seja julgada 

procedente, o depósito efetuado pelo requerente será devolvido. 

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151do CTN, não 

se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do 

Supremo Tribunal Federal – “É inconstitucional a exigência de depósito 

prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se 
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pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” –, pois não tem o 

condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito 

constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a 

suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido. No 

caso em exame, verifica-se que o requerente não exerceu o seu direito 

subjetivo, ou seja, não o requereu, tampouco realizou o depósito do 

montante integral dos débitos aqui discutidos. Dessa forma, não há que se 

suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do 

CTN. Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela 

antecipada (inciso V do art. 151 do CTN), frise-se, de início, que para a 

concessão de tutela de urgência deve concorrer dois requisitos legais, 

quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo; já para a concessão de tutelas de evidência, 

faz-se indispensável independentemente da demonstração do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a caracterização do 

abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu; as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos 

fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Na hipótese, o requerente fez pedido de 

tutela de urgência de natureza antecipada. Analisando os argumentos 

despendidos pelo requerente, em análise sumária própria dessa fase 

processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a 

boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão 

para a concessão da medida de urgência nesse momento de análise 

perfunctória, na medida em que nesse momento de análise perfunctória, 

não restou cristalino a arbitrariedade da multa em razão da sua 

obrigatoriedade de entrega, sendo, inclusive, notificado a parte autora 

quanto a diminuição da multa em caso de entrega no prazo estipulado, o 

que não ocorreu. Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do 

respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) 

só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do 

requerente verificada em situações nas quais se mostrarem patente a 

nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se 

verifica nestes autos. ISTO POSTO, e com base nas alegações acima 

tecidas, não estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, 

INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim de 

suspender o protesto da CDA nº 20191927051 bem como para que o 

requerido se abstenha de realizar protesto da referida CDA além da 

suspensão da Inscrição Estadual e restrições de proteção ao crédito. 

Promova-se a citação da parte requerida, para, querendo, apresentar 

contestação, no prazo legal. Intime e cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038820-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO ZEFERINO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JERONIMO LUIS BARBOSA UREI OAB - MT21277/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que, nesta data, impulsiono os autos do processo a fim de que se 

proceda à intimação da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação apresentada, no prazo legal. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. 

Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040689-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAZETTO & SILVA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT12579-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1040689-02.2019.8.11.0041 REQUERENTE: PAZETTO & SILVA LTDA - ME 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Pazetto e Silva Ltda. 

– ME, qualificado nos autos, ajuizou a presente Ação Anulatória Com 

Pedido de Tutela de Urgência, em face do Estado de Mato Grosso, visando 

tutela de urgência para suspender a exigibilidade da CDA nº 20192092233 

bem como para que o requerido se abstenha de efetuar protesto da 

mencionada CDA e suspensão da sua IE e demais restrições de crédito. 

Afirma que está cadastrado no Cadastro de Contribuintes sob o CNAE nº 

6190-6/01, tendo sido surpreendida com a CDA nº 20192092233 cuja 

infração é “falta de entrega de EFD”. Alega que a exigência de penalidade 

por falta de cumprimento de obrigação acessória nos períodos de 06.2017 

a 12.2017, perfazendo o montante de R$43.371,30 (quarenta e três mil e 

trezentos e setenta e um mil reais e trinta centavos), é arbitrária e 

confiscatória. No mérito requer a procedência dos pedidos. Anexou 

documentos. No despacho de id nº 24221760 foi remetida a apreciação do 

pleito de tutela de urgência para momento posterior à manifestação da 

parte requerida, que a apresentou, como se vê no id nº 25753763, 

oportunidade em que pugnou pelo indeferimento da tutela de urgência. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Tratando-se de medida 

destinada à suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda pública, 

aplicam-se as regras do art. 151, do Código Tributário nacional, in verbis: 

“Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I – moratória; II 

– o depósito do seu montante integral; III – as reclamações e os recursos, 

nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV – 

a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a 

concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies 

de ação judicial; VI – o parcelamento.” (grifo nosso) No caso, devem ser 

analisadas as hipóteses previstas nos incisos II e V, do supracitado artigo. 

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

pelo depósito do montante integral do valor exigido (inciso II, do art. 151, do 

CTN), vê-se que se trata de direito subjetivo conferido ex vi legis ao 

devedor, contra qual o credor não pode se opor. Cumpre salientar que tal 

depósito não se confunde com o pagamento da dívida, pois visa 

justamente impedir, até decisão final na ação anulatória, que seja 

promovida a execução e efetuada a penhora sobre bens do 

devedor/requerente. Caso a ação de conhecimento seja julgada 

procedente, o depósito efetuado pelo requerente será devolvido. 

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151do CTN, não 

se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do 

Supremo Tribunal Federal – “É inconstitucional a exigência de depósito 

prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se 

pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” –, pois não tem o 

condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito 

constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a 

suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido. No 

caso em exame, verifica-se que a requerente não exerceu o seu direito 

subjetivo, ou seja, não o requereu, tampouco realizou o depósito do 

montante integral dos débitos aqui discutidos. Dessa forma, não há que se 

suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do 

CTN. Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela 

antecipada (inciso V do art. 151 do CTN), frise-se, de início, que para a 

concessão de tutela de urgência deve concorrer dois requisitos legais, 

quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo; já para a concessão de tutelas de evidência, 

faz-se indispensável independentemente da demonstração do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a caracterização do 

abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu; as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos 

fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Na hipótese, o requerente fez pedido de 

tutela de urgência de natureza antecipada. Analisando os argumentos 

despendidos pelo requerente, em análise sumária própria dessa fase 

processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a 

boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão 

para a concessão da medida de urgência, na medida em que nesse 

momento de análise perfunctória, há de se ressaltar que a certidão de 
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inscrição de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, eis que 

sua natureza pressupõe, necessariamente, um controle prévio da 

legalidade pela Administração Pública, realizada no processo de 

lançamento fiscal, presunção esta que somente pode ser ilidida através de 

prova inequívoca, hipótese esta não versada nos autos. Conclui-se então 

que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja 

efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma 

certeza quase absoluta do direito da requerente verificada em situações 

nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título 

executivo combatido, o que não se verifica nestes autos na medida em 

que a requerente encontra-se ativa junto ao Cadastro de Contribuinte da 

SEFAZ-MT, além do que efetuou movimentação entre os meses cobrados 

pelo requerido, como se vê no id nº 23994586. ISTO POSTO, e com base 

nas alegações acima tecidas, não estando presentes os requisitos do art. 

300 do CPC, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado para o 

fim de suspender a exigibilidade da CDA nº 20192092233. Promova-se a 

citação da parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, no 

prazo legal. Intime e cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair 

Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012271-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Diogo Galvan OAB - MT8056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

Certifico que, nesta data, impulsiono os autos a fim de que se proceda à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo legal. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 415239 Nr: 3511-51.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Cabral da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:13602-A

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 3511-51/2010 – CÓD. 415239EXEQTE: MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDO: JOÃO PEDRO DA SILVA. CPF Nº 

030.394.399-87.CDA’s Nºs 11468 venc. 11/02/2005; 67789 venc. 

2 8 / 0 4 / 2 0 0 6 ;  1 9 0 4 3 8  v e n c .  1 5 / 0 2 / 2 0 0 7  e  3 2 2 3 2 0  v e n c . 

14/03/2008.INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.3.25.047.0897.001 – 

IPTU.VALOR DA EXECUÇÃO R$ ( . . . )Eis o relatór io 

necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.Inobstante haja nos autos despacho 

determinando(...)Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 

c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, 

por analogia, DECLARO EXTINTA COM JULGAMENTO DO MÉRITO a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 3511-51/2010 - CÓD. 415239, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOÃO PEDRO DA 

SILVA - CPF Nº 030.394.399-87, face à ocorrência da prescrição direta do 

crédito inscrito na CDA de nº 11468 venc. 11/02/2005, e a prescrição 

intercorrente da pretensão do recebimento do crédito executado inscrito 

nas CDA’s Nºs 67789 venc. 28/04/2006; 190438 venc. 15/02/2007 e 

322320 venc. 14/03/2008, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS 

imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluídas, por causa da ocorrência da prescrição intercorrente desta 

Ação de Execução Fiscal.(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 21 de 

janeiro de 2020.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 369714 Nr: 4452-35.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO F. SCHOLZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDÁCIO ANTÔNIO DUARTE - 

PROC.MUN.CBA - OAB:1565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 647/2009 – CÓD. 369714EXEQTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDO: SERGIO F.  SCHOLZE.  CNPJ  Nº 

37.434.446/0001-34.CDA’s Nºs 716 venc. 20/09/2004 e 242356 venc. 

20/01/2004.INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 45774 – ISSQN.VALOR DA 

EXECUÇÃO R$ 5.582,54-.SENTENÇA10196VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE...(...)Eis o relatório necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.

(...)Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código 

Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 

5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por 

analogia, DECLARO EXTINTA COM JULGAMENTO DO MÉRITO a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 647/2009 - CÓD. 369714, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de SERGIO F. SCHOLZE - CNPJ Nº 

37.434.446/0001-34, face à ocorrência da prescrição direta do crédito 

inscrito na CDA de nº 242356 venc. 20/01/2004, e a prescrição 

intercorrente da pretensão do recebimento do crédito executado inscrito 

CDA Nº 716 venc. 20/09/2004, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA 

imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluídas, por causa da ocorrência da prescrição intercorrente desta 

Ação de Execução Fiscal.(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 20 de 

janeiro de 2020.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 410023 Nr: 40219-37.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAIVA COLOR FOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 40219-37/2009 - CÓD. 410023EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDA PAIVA COLOR FOTO LTDA. CNPJ 

69.065.796/0001-60. CDA Nº 21089 venc. 11/02/2005.INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 08.3.42.002.1525.001 – IPTU.VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 

6.887,97-.SENTENÇA10196(...)Eis o relatório necessário.FUNDAMENTO E 

DECIDO.(...)Assim, com fundamento nos Arts. 487, inc. II do C.P.C. 2015 

c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, 

por analogia, DECLARO EXTINTA COM JULGAMENTO DO MÉRITO a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 40219-37/2009 - CÓD. 410023, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de PAIVA COLOR 

FOTO LTDA – CNPJ 69.065.796/0001-60, face à ocorrência da prescrição 

intercorrente da pretensão do recebimento do crédito executado inscrito 

na CDA Nº 21089 venc. 11/02/2005, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA 

ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou 

EXCLUÍDA imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, 

nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, 

junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da ocorrência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal.ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME 

(DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador 

Fiscal que oficia perante (...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 20 de 

janeiro de 2020.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 367038 Nr: 2340-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCANTIL DE CEREAIS CUIABÁ 

IMPORTAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

PROC. MUNICIPAL - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 399/2009 - CÓD. 367038EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDA MERCANTIL DE CEREAIS CUIABÁ IMPORTAÇÃO. CNPJ 

03.627.949/0001-04. CDA Nº 10331 venc. 20/01/2004.INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 05.7.45.011.0606.001 – IPTU.VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 

6 . 4 2 3 , 6 5 - . S E N T E N Ç A 1 0 1 9 6 V I S T O S ,  E M  C O R R E I Ç Ã O 

PERMANENTE...Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL(...)Eis o relatório 

necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.Inicialmente, em relação ao pedido do 

Município Exequente de fls. 41, o qual pugno(...)ção, Por Unanimidade, 

Julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).Assim, com fundamento nos 

Arts. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 

2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia, DECLARO EXTINTA COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 

399/2009 - CÓD. 367038, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor de MERCANTIL DE CEREAIS CUIABÁ IMPORTAÇÃO – CNPJ 

03.627.949/0001-04, face à ocorrência da prescrição intercorrente da 

pretensão do recebimento do crédito executado inscrito na CDA Nº 10331 

venc. 20/01/2004, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

ocorrência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução 

Fiscal.ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME (DJe) desta 

sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que 

oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC/2015.(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 20 de janeiro 

de 2020.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 413652 Nr: 2533-74.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CAETANO DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 2533-74/2010 - CÓD. 413652EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDO JOSE CAETANO DE FARIA. CNPJ 

03.030.768/1000-10. CDA Nº 13258 venc. 11/02/2005.INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.5.12.017.0410.001 - IPTUVALOR DA (...)Eis o relatório 

necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.(...) 12/09/2018, DJe 

16/10/2018).Assim, com fundamento nos Arts. 487, inc. II do C.P.C. 2015 

c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, 

por analogia, DECLARO EXTINTA COM JULGAMENTO DO MÉRITO a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2533-74/2010 - CÓD. 413652, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOSE CAETANO DE 

FARIA – CNPJ 03.030.768/1000-10, face à ocorrência da prescrição 

intercorrente da pretensão do recebimento do crédito executado inscrito 

na CDA Nº 13258 venc. 11/02/2005, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA 

ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou 

EXCLUÍDA imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, 

nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, 

junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da ocorrência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal.ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME 

(DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador 

Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015.DEIXO de determinar a intimação da Parte 

Executada por AR, visto que não foi possível localizá-la no endereço 

fornecido pelo Município Exequente, conforme Carimbo dos Correios nº 

101685 de fls. 12verso.(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 20 de janeiro 

de 2020.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 846494 Nr: 50100-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMINHONEIRO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 50100-96/2013 – CÓD. 846494EXEQTE: MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDA: CAMINHONEIRO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 

CPF Nº 049.738.300-01. CDA’s Nºs 331812 venc. 14/03/2008; 458186 

v e n c .  1 0 / 0 3 / 2 0 0 9 ;  6 0 9 3 5 5  v e n c .  ( . . . ) E i s  o  r e l a t ó r i o 

necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.Após detida análise dos autos, 

constato que até a presente data não foi cumprida a determinação de 

CITAÇÃO PESSOAL da Parte Executada, sendo certo que a CITAÇÃO 

VÁLIDA é ato INDISPENSÁVEL para validade do processo e 

IMPRESCINDÍVEL para constituir em mora o devedor, conforme dispõem os 

Arts. 239 e 240 do CPC/2015, sendo inclusive causa de NULIDADE da 

própria Execução, que deve ser declarada de ofício pelo Juízo, nos termos 

do inciso II do Art. 803 do CPC/2015.Por outro lado, é dever do Município 

Exequente ‘tomar todas as providencias necessárias para viabilizar a 

citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º’ (INTERRUPÇÃO DA 

PRESCRIÇÃO), conforme impõem o § 2º do Art. 240 e Art. 802, ambos do 

CPC/2015, razão pela qual CHAMO O PROCESSO À ORDEM, para 

DETERMINAR ao Sr. Gestor que CERTIFIQUE acerca da existência ou não 

da citação, por qualquer motivo, e DÊ-SE VISTA (DJe) imediatamente ao 

Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador 

Fiscal que oficia perante este Juízo, para manifestar nos autos, suprindo 

falta necessária à efetivação da citação e integração processual, NO 

PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de INDEFERIMENTO do pedido de 

SUSPENSÃO desta Execução Fiscal e INDEFERIMENTO da petição inicial, 

com a consequente EXTINÇÃO DESTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos 

do CPC/2015Decorrido o prazo acima de trinta dias, sem manifestação do 

Município Exequente sobre a não citação da Parte Executada, CERTIFIQUE 

o Sr. Gestor sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, face a nulidade desta 

execução, por falta de citação da Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO)

(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 21 de janeiro 2020. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 165653 Nr: 15536-09.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDACIO ANTONIO DUARTE - 

OAB:1565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT

 ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 

904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de levantamento dos 

valores depositados para quitação do crédito de fls. 61/62 e o pedido de 

extinção apresentado pelo Município Exequente às fls. 63verso, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 15536-09/2004 

- CÓD. 165653, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à 

ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA – CPF Nº 062.456.683-87, declarando 

extinto o presente processo com julgamento do mérito, face o pagamento 
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administrativo dos créditos executados após a distribuição desta 

ação.CERTIFIQUE o Sr. Gestor Judiciário sobre a existência dos depósitos 

efetuados pela Parte Executada junto à Conta Única do Poder Judiciário e 

sua respectiva vinculação à presente Execução Fiscal (ATO 

ORDINATÓRIO). Inexistindo a vinculação, PROCEDA imediatamente à 

VINCULAÇÃO a estes autos dos valores contristados e transferidos para 

a Conta Única, mediante envio de Ofício ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, via Malote Digital, cujo código de rastreabilidade deve ser aqui 

anexado, CERTIFICANDO nestes autos (ATO ORDINATÓRIO).A seguir, 

concluída a vinculação acima, PROCEDA imediatamente à LIBERAÇÃO 

DOS VALORES BLOQUEADOS, mediante expedição de ALVARÁ 

JUDICIAL para a transferência eletrônica bancária (TED) para a conta 

bancária do Município Exequente, conforme requerido à fls. 61/62, v.g., 

“10% do valor depositado no Fundo PGM na Conta Corrente nº 67024, 

Agência nº 3834-2 do Banco do Brasil – CNPJ 23.624.485/0001-90 e o 

restante na Conta Corrente de nº 60025-3, Agência nº 3834-2 – CNPJ 

03.533.064/0001(...)DÊEM-SE BAIXAS nos Relatórios, na Distribuição e no 

Sistema Apolo (ATO ORDINATÓRIO) e ARQUIVEM definitivamente estes 

autos (ATO ORDINATÓRIO). Entretanto, decorrido o prazo para 

recolhimento das cus(...)CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 20 de janeiro 

de 2020. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 841362 Nr: 45627-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BASSITT FERREIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 45627-67/2013 - CÓD. 841362EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDA CONST BASSITT F E OUTROS. CNPJ NÃO 

INFORMADO. CDA’s Nºs 344075 venc. 14/03/2008, 467254 venc. 

10/03/2009, 620270 venc. 10/03/2010, 772163 venc. 10/03/2011 e 910266 

venc. 12/03/2012.INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.43.053.3339.001. 

VALOR DA EXECUÇÃO: R$ (...)Eis o relatório necessário.FUNDAMENTO E 

DECIDO.Após detida análise dos autos, constato que até a presente data 

não foi cumprida a determinação de CITAÇÃO PESSOAL da Parte 

Executada, sendo certo que a CITAÇÃO VÁLIDA é ato INDISPENSÁVEL 

para validade do processo e IMPRESCINDÍVEL para constituir em mora o 

devedor, conforme dispõem os Arts. 239 e 240 do CPC/2015, sendo 

inclusive causa de NULIDADE da própria Execução, que deve ser 

declarada de ofício pelo Juízo, nos termos do inciso II do Art. 803 do 

CPC/2015.Por outro lado, é dever do Município Exequente ‘tomar todas as 

providencias necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se 

aplicar o disposto no § 1º’ (INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO), conforme 

impõem o § 2º do Art. 240 e Art. 802, ambos do CPC/2015, razão pela qual 

CHAMO O PROCESSO À ORDEM, para DETERMINAR ao Sr. Gestor que 

CERTIFIQUE acerca da existência ou não da citação, por qualquer motivo, 

e DÊ-SE VISTA (DJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, para manifestar nos autos, suprindo falta necessária à efetivação 

da citação e integração processual, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob 

pena INDEFERIMENTO da petição inicial, com a consequente EXTINÇÃO 

DESTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015Decorrido o prazo 

acima de trinta dias, sem manifestação do Município Exequente 

sobr(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 21 de janeiro 2020. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 195117 Nr: 6370-16.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALMIRO PONCE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:PROCUR. MUNIC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 1204/2005 – CÓD. 195117EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDO PALMIRO PONCE DE ARRUDACPF Nº NÃO INFORMADO 

CDA’s Nºs 27676 venc. 29/01/1999, 27677 venc. 29/01/1999, 27678 venc. 

29/01/1999, 84838 venc. (...)Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO.Apesar de existir nos autos despacho determinando o 

processamento (...)Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 

do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 

2015 c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 

10.946/2017, por analogia, DECLARO EXTINTA COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1204/2005 - CÓD. 

195117, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de PALMIRO 

PONCE DE ARRUDA – CPF NÃO INFOMADO, face à ocorrência da 

prescrição direta do crédito inscritos nas CDA’s de nºs 27676 venc. 

29/01/1999, 27677 venc. 29/01/1999, 27678 venc. 29/01/1999, e a 

prescrição intercorrente da pretensão do recebimento dos créditos 

executados inscritos nas CDA’s Nºs 629688 venc. 10/03/2010, 717243 

venc. 20/10/2011, 912946 venc. 12/03/2012 e 1018541 venc. 10/04/2013, 

cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação 

de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da 

ocorrência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução 

Fiscal.ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME (DJe) desta 

sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que 

oficia pe(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 21 de janeiro de 

2020.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(..)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 851699 Nr: 54626-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA SANTO ANDRE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 54626-09/2013 - CÓD. 851699EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDA CERAMICA SANTO ANDRE LTDA. CNPJ Nº 

03.300.607/3000-30. CDA’s Nºs 341722 venc. 14/03/2008, 461078 venc. 

10/03/2009, 618124 venc. 10/03/2010, 800563 venc. 10/03/2011 e 883349 

venc. 12/03/2012.INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.6.22.010.0047.001. 

VALOR DA EXECUÇÃO: R$ (...)Eis o relatório necessário.FUNDAMENTO E 

DECIDO.Após detida análise dos autos, constato que até a presente data 

não foi cumprida a determinação de CITAÇÃO PESSOAL da Parte 

Executada, sendo certo que a CITAÇÃO VÁLIDA é ato INDISPENSÁVEL 

para validade do processo e IMPRESCINDÍVEL para constituir em mora o 

devedor, conforme dispõem os Arts. 239 e 240 do CPC/2015, sendo 

inclusive causa de NULIDADE da própria Execução, que deve ser 

declarada de ofício pelo Juízo, nos termos do inciso II do Art. 803 do 

CPC/2015.Por outro lado, é dever do Município Exequente ‘tomar todas as 

providencias necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se 

aplicar o disposto no § 1º’ (INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO), conforme 

impõem o § 2º do Art. 240 e Art. 802, ambos do CPC/2015, razão pela qual 

CHAMO O PROCESSO À ORDEM, para DETERMINAR ao Sr. Gestor que 

CERTIFIQUE acerca da existência ou não da citação, por qualquer motivo, 

e DÊ-SE VISTA (DJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, para manifestar nos autos, suprindo falta necessária à efetivação 

da citação e integração processual, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob 

pena INDEFERIMENTO do pedido de SUSPENSÃO e INDEFERIMENTO da 

petição inicial, com a consequente EXTINÇÃO DESTE PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015Decorrido o prazo acima de trinta dias, sem 

manifestação do Município Exequen(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 

21 de janeiro 2020. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 846223 Nr: 49846-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R KLEIM ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR FISCAL DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 49846-26/2013 – CÓD. 846223EXEQTE: MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDA: R KLEIM ME.CNPJ Nº 05.794.472/0001-87. CDA’s Nºs 

392046 venc. 06/11/2008; 392047 venc. 06/11/2008; 392048 venc. 

06/11/2008; 392049 venc. (....)Eis o relatório necessário.FUNDAMENTO E 

DECIDO.Após detida análise dos autos, constato que até a presente data 

não foi cumprida a determinação de CITAÇÃO PESSOAL da Parte 

Executada, sendo certo que a CITAÇÃO VÁLIDA é ato INDISPENSÁVEL 

para validade do processo e IMPRESCINDÍVEL para constituir em mora o 

devedor, conforme dispõem os Arts. 239 e 240 do CPC/2015, sendo 

inclusive causa de NULIDADE da própria Execução, que deve ser 

declarada de ofício pelo Juízo, nos termos do inciso II do Art. 803 do 

CPC/2015.Por outro lado, é dever do Município Exequente ‘tomar todas as 

providencias necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se 

aplicar o disposto no § 1º’ (INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO), conforme 

impõem o § 2º do Art. 240 e Art. 802, ambos do CPC/2015, razão pela qual 

CHAMO O PROCESSO À ORDEM, para DETERMINAR ao Sr. Gestor que 

CERTIFIQUE acerca da existência ou não da citação, por qualquer motivo, 

e DÊ-SE VISTA (DJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, para manifestar nos autos, suprindo falta necessária à efetivação 

da citação e integração processual, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob 

pena de INDEFERIMENTO do pedido de ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO 

desta Execução Fiscal e INDEFERIMENTO da petição inicial, com a 

consequente EXTINÇÃO DESTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos 

do CPC/2015Decorrido o prazo acima de trinta dias, sem manifestação do 

Município Exequ(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 21 de janeiro 2020. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 703514 Nr: 38147-43.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO ARANTES VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 38147-43/2010 CÓD. 703514EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDO LAZARO ARANTES VILELA E S/ ESPOSA. CPF 

006.592.581-53. CDA Nº 61106 venc. 28/04/2006.INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.6.22.065.0233.001 - IPTUVALOR DA EXECUÇÃO: R$ 4.310,(...)Eis o 

relatório necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.(...)Assim, com fundamento 

nos Arts. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e 

Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia, DECLARO EXTINTA COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 

38147-43/2010 - CÓD. 703514, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor de LAZARO ARANTES VILELA E S/ ESPOSA – CPF 

006.592.581-53, face à ocorrência da prescrição intercorrente da 

pretensão do recebimento do crédito executado inscrito na CDA Nº 61106 

venc. 28/04/2006, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

ocorrência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução 

Fiscal.ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME (DJe) desta 

sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que 

oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC/2015.DEIXO de determinar a intimação da Parte 

Executada por AR, visto que não foi possível localizá-la no endereço 

fornecido pelo Município Exequente, conforme Carimbo dos Correios nº 

4974(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009907-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MALHEIROS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MALHEIROS DE LIMA OAB - MT14418/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO Nº 1009907-35.2019.8.11.0001 

Autuação 27/09/2019 Última distribuição 10/12/2019 Valor da causa R$ 

30.000,00 REQTE: ALEX MALHEIROS DE LIMA REQDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO 11010 Vistos etc... Trata-se de Ação Declaratória de Indébito c/c 

Pedido de Tutela de Urgência – Inaudita altera pars c/c Indenização por 

Danos Morais em Razão de Inscrição Indevida, proposta via PJE em 

27/09/2019 por ALEX MALHEIROS DE LIMA (ID 24399022), em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, anexando os documentos de ID’s 24399977 

(OAB); 24399980 (Doc. Pessoal); 24399981 (Comp. Resid.); 24399982 

(Hipossuficiência); 24399983 (Gerente dizendo que havia protesto); 

24399984 (Certidão Poistiva); 24399987 (Guias da PGE); 24399988 (Site 

Detran); 24399990 (Site Gov. MT Licenciamento); 24400242 (Site SEFAZ); 

24400243 (On line Detran); 24400244 (SEFAZ muda Proprietário); 

24400246 (APP BANCO não há cartões); 24400247 (Gerente dizendo que 

cancelaram os créditos); 24400249 (antidepressivo); 24400251 (fatura 

cartão e holerite). Em 30/10/2019 (ID 25602063) o Autor traz documentos 

novos para comprovar a suas alegações iniciais (ID’s 25602070 – 

Pagamento Smartfit; 25602071 – Entrada bloqueada; 25602072; 25602073 

– Corte Netflix; 25602073 – Protocolo PGE). Em 28/11/2019 o Juízo do 

Juizado Especializado da Fazenda Pública proferiu decisão, declinando da 

sua competência para a Vara Esp. Execução Fiscal da Capital (ID 

26614165). Os autos foram REDISTRIBUÍDOS em 10/12/2019. Em 

16/12/2019, pela MMª Juíza de Direito Titular do Gabinete 2 desta vara Esp. 

Execução Fiscal, foi determinada a EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, ao 

fundamento de que “Compulsando os autos, verifico que a parte 

requerente pugna em sede de tutela de urgência a suspensão dos efeitos 

do protesto da CDA nº 201768249 (id nº 24399984), no entanto, deixou de 

anexar ao feito a mencionada CDA, sendo necessária a sua juntada para 

a apreciação do pleito tutelar.”, razão pela qual determinou que o 

requerente traga aos autos a CDA objeto da lide, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do artigo 321, do CPC).” 

(ID 27331250). Devidamente intimado sobre o teor do despacho, em 

19/12/2019 o Autor requereu a juntada da Certidão de Dívida Ativa (ID 

27670640), anexando os documentos de ID’s 27671769 (PGE - Certidão 

Positiva); 27671770 (SEFAZ Certidão Negativa); e 27671771 (Certidão 

Positiva Cartório – protesto). Os autos eletrônicos vieram à conclusão a 

este Juízo do Gabinete 1, face as férias da DD. Juíza de Direito Titular do 

Gabinete 2, após o comparecimento do o Autor/Advogado, requerendo à 

esta Magistrada a decisão sobre a tutela de urgência, em 21/01/2020. É o 

Relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, observo que o 

Autor/Advogado requereu os benefícios da GRATUIDADE DA JUSTIÇA. A 

respeito da questão, determina o inciso LXXIV, do Art. 5º da Constituição 

da República 1988: “LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (negritei). Por 

seu turno, o Art. 98 do CPC/2015 concede o direito à gratuidade da justiça 

à pessoa natural ‘com insuficiência de recursos’, ‘na forma da lei’. 

Regulamentando a questão na Justiça Comum estadual, a Consolidação 

das Normas Gerais da C. Corregedoria Geral de Justiça estabelece que: 

“2.14.8.1.2 - Para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, 

prevista na Lei n.º1.060/50, deverá o magistrado fazer uma averiguação 

superficial sobre as condições financeiras da parte requerente, inclusive, 

se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados.” (negritei). Dessa forma, 

cumpre a este Juízo analisar o estado de carência do Autor, a fim de 
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garantir a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente 

não tem condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família. Pois bem. Considerando que inexiste, a 

priori, qualquer elemento que evidencie a capacidade do Autor de custear 

antecipadamente a demanda via PJe e uma vez que a gratuidade da justiça 

é direito público subjetivo da pessoa natural que afirma não ter condições 

de arcar com as despesas e custas processuais antecipadamente, com 

fundamento no Art. 99, § 2º e § 3º do CPC/2015, e no Capítulo 2.14.8 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria (CNGC), DEFIRO o 

pedido de GRATUIDADE DA JUSTIÇA ao Autor/Advogado, até que se 

prove o contrário, com as advertências que constam dos §§ 2, 3º e 4º do 

Art. 98 do CPC/2015. Ressalto o dever moral da parte requerente em 

noticiar imediatamente a este Juízo a cessação da condição de 

hipossuficiência, sob pena do pagamento de até o décuplo das custas 

judiciais, caso silencie quanto à verdade da sua condição 

econômico-financeira. Quanto à TUTELA DE URGÊNCIA vindicada, em 

análise aos documentos indexados no ID 27671769, verifico que a 

Certidão Positiva de Débitos expedida pela PGE informa tão somente a 

existência de CDA em nome do Autor, mas não traz qualquer informação 

quanto à origem do crédito fazendário, seu FATO GERADOR e a sua 

constituição. Diante do exposto, não há como acolher, por ora, tutela 

antecipada vindicada, sem que o Autor comprove que os créditos inscritos 

em Dívida Ativa se originam de IPVA de veículo que foi de sua 

propriedade, razão pela qual POSTERGO A DECISÃO sobre a antecipação 

da tutela de urgência para após a manifestação do Estado Requerido. 

INTIME (PJe e DJe) imediatamente, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC, o Estado Requerido, através do Sr. Procurador 

Geral do Estado, Dr. Francisco de Assis da Silva Lopes, para manifestar 

expressamente quanto à TUTELA DE URGÊNCIA vindicada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

alegados pelo Advogado Autor e concessão da tutela antecipada 

vindicada. Decorrido o prazo acima (10 dias), com ou sem manifestação 

do Estado Requerido, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre a 

tutela de urgência vindicada (ATO ORDINATÓRIO). INTIME o 

Autor/Advogado (PJe e DJe), conforme determinam os Arts. 271 e 274 do 

CPC/2015. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito em Substituição Legal CPR

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041382-18.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041382-18.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007587-79.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ALENCAR DE BARROS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007587-79.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010353-42.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERMAT SERVICOS CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES 

MATOGROSSENSE LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010353-42.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041274-86.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041274-86.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036114-41.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WOCAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036114-41.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001719-38.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENICE MARIA DE OLIVEIRA CABRAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001719-38.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002650-65.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALVES LEAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002650-65.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003574-13.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RIBEIRO VIANA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003574-13.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022128-20.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVENTURA MOTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022128-20.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014786-21.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZITANA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014786-21.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021719-10.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LODORINO PAES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021719-10.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021552-90.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO SARAGIOTTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021552-90.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007785-05.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007785-05.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047728-77.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSANTOS TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LIDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047728-77.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036552-09.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036552-09.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 
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EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031105-50.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL DE FREITAS PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031105-50.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003639-32.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003639-32.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040713-96.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR CAVALCANTE GARCIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040713-96.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0054624-39.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE ARRUDA MULLER (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0054624-39.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0048477-94.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA DE FARIAS ORMOND (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0048477-94.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0029299-28.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0029299-28.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014030-51.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLAU REPRESENTACOES DE PRODUTOS DE COSMETICOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014030-51.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021672-36.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALG CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021672-36.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040071-26.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENAIDE LOPES DA SILVA (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0040071-26.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0048938-66.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO FERREIRA DE OLIVEIRA CANONGIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0048938-66.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0054688-49.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA CRISTINA AMORIM GALCERAN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0054688-49.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008922-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE MOREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008922-02.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021505-58.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE MELLO FRICK (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021505-58.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0049727-65.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ SOARES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0049727-65.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021639-46.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM SANTANA DA LUZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021639-46.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008629-32.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA DE SOUSA LOBO BRAGA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008629-32.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040674-26.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATANIZIA SEBASTIANA ILIAS PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040674-26.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010335-84.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYNA DANTAS DE CARVALHO SANTOS OAB - MT9052-O 

(ADVOGADO(A))

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010335-84.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005076-84.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR PRADO ARZE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005076-84.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032989-17.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARENIL GOMES FERREIRA CAMPOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032989-17.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015552-11.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015552-11.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005094-32.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR MOREIRA LAZAROTTI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005094-32.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005236-36.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUINA DE OLIVEIRA GARCIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005236-36.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017179-02.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON OLIVEIRA DE LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017179-02.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034872-47.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO VILLANOVA FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034872-47.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008742-83.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN GUIDO GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008742-83.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 
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1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015697-33.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI APARECIDA MORINO PAULA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015697-33.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014369-88.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULITO VIANA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014369-88.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0057032-03.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. COMERCIO DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0057032-03.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047718-33.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO RODRIGUES GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047718-33.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002716-74.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002716-74.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004776-49.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004776-49.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015557-38.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERPREST - COOPERATIVA DE PRESTADORES DE SERVICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

GUARACY QUEIROZ DAS NEVES FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015557-38.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015348-98.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015348-98.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008821-67.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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HENRIQUE MARTINS DE FREITAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008821-67.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011935-09.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO LUIZ DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011935-09.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005064-70.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MIRANDA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005064-70.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040246-20.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARPEVEL MAR PECAS E VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040246-20.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009343-41.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZEDIEL SIRQUEIRA MARINHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009343-41.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0059816-50.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENAIDE SERRADILHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0059816-50.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001031-61.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDUERTES AZEVEDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001031-61.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0050189-22.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0050189-22.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012556-55.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE OLIVEIRA FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012556-55.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL
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Processo Número: 0001623-14.1991.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABELINO JOSE ROSA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001623-14.1991.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010328-92.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010328-92.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034682-36.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR E SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034682-36.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014565-77.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BIOGENESE - CENTRO PARA CONSERVACAO DA NATUREZA E APOIO 

AS MINORIAS ETNICAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014565-77.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042108-50.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W M SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042108-50.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002027-98.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I.S. RODRIGUES - COMERCIO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002027-98.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0029176-79.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL SANTANA DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0029176-79.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011859-82.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA FREGAPANI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011859-82.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0049723-28.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUVIRI FEDRIZZI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0049723-28.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 
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1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002931-21.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON JOSE DE PINHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002931-21.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002247-33.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Francisco Antunes do Carmo (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002247-33.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0057426-10.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON AUGUSTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0057426-10.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008818-78.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008818-78.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0054835-41.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POTENCIAL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0054835-41.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0056222-28.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO VAZ DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0056222-28.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011914-67.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILU LEMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011914-67.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043320-14.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELYN FERNANDA ROCKENBACH PFEIFER OAB - MT14121-O 

(ADVOGADO(A))

WELLINGTON LUIZ DE CAMPOS OAB - MT15844-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0043320-14.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 
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1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021508-71.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDICEI MORAES JORGE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021508-71.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013382-52.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARQUES LOPES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013382-52.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0049873-09.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA FIGUEIREDO CUNHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0049873-09.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0056162-21.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA GONCALVES LEAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0056162-21.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053728-93.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON EURIPEDES RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053728-93.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005038-96.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENEILDES CAMARGO RONDON DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005038-96.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034229-26.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KUNIUKI YAMASHITA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034229-26.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007630-16.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007630-16.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003812-32.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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WALDISNEI MORENO COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003812-32.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014120-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO SANTOS MACHADO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014120-20.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002675-15.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA FORTES-ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002675-15.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053289-48.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON JOSE BARBIERO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053289-48.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019345-21.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSON RODRIGUES BORGES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019345-21.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053727-11.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INPAR LEGACY EMPREENDIMENTOS LTDA. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053727-11.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013769-47.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA OLIVEIRA CAMPOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013769-47.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011900-49.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOC BENEF E CARITATIVA DOS CAPUCHINHOS MATOGROSSENSES 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011900-49.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021705-12.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMIGAO IND E COM DE GENEROS ALIMETICIOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021705-12.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016250-32.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUIR JOSE GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016250-32.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014781-96.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ COELHO DAS NEVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014781-96.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040601-93.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040601-93.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021647-23.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ARNA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021647-23.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001321-13.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001321-13.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013248-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO XAVIER DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013248-05.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039182-96.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CATARINENSE LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039182-96.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053280-86.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053280-86.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032082-90.2014.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELLI VANZAN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032082-90.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013725-96.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO SILVESTRE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013725-96.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053249-66.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL GOMES DA CUNHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053249-66.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011823-74.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLAVO GIRALDES GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011823-74.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030716-50.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUAD FEGURI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030716-50.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036507-05.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036507-05.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021576-21.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO AURELIO DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021576-21.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35431 Nr: 2301-89.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA SELVAGEM GOLFE CLUBE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Peterlini de Souza - 

Promotora - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 6.975

 Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios interpostos às 

fls. 1.474/1.480, por serem tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.Outrossim, em atenção ao requerimento apresentado pela 

parte interessada KROICH IND. E COM. LTDA, não tendo o MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL apresentado oposição (fl. 1.457), DETERMINO a 

expedição de Ofício ao Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral desta 

Capital para o levantamento da averbação n. AV-3.82.277, existente na 

Matrícula n. 82.277.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50084 Nr: 3568-62.2018.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO MARCUS PAIVA 

MACHADO - OAB:5937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:15

Nome do(a) Citando(a):Ocupantes/Invasores que estejam na área 

apontada na inicial.

Resumo da Incial:Área destinada à instalação de Equipamento Comunitário 

situada no Jardim Ubatã, nesta capital encontra-se na atualidade ocupada, 

irregularmente, pelo requerido, segundo se infere do último Relatório de 

Atividades Fiscais confeccionado pelo gerente de Fiscalização da 

Secretaria Municipal de Ordem Pública.

Decisão/Despacho:Vistos.Trata-se de pedido de reconsideração da 

decisão de fls. 32/33 que indeferiu o pedido liminar (fls. 45/47).O 

requerente alega que está em andamento projeto para construção de um 

CMEI, sendo que, caso não ocorra a desocupação da área pública 

ocupada indevidamente pelos requeridos, poderá ser obstada a 

construção de obras relevantes para a comunidade e para as quais já 

foram destinados recursos públicos.Afirma que o local onde se pretende a 

desocupação é área pública, destinada a equipamento comunitário, sendo 

que atualmente possui diversas edificações em andamento que obstam a 

execução do projeto.

Juntou novos documentos às fls. 48/83.eanalisando os argumentos e os 

novos documentos apresentados, entendo que o presente pedido merece 

prosperar.No caso, verifica-se pelos documentos que acompanham o 

pedido de reconsideração (fls. 81/83), a boa aparência do direito do 

requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da 

medida de urgência.Oportuno ressaltar que o pedido de tutela de urgência 

foi indeferido às fls. 32/33 em razão do relatório juntado à fl. 17 informar a 

existência de edificações realizadas pelos requeridos, sinalizando, dessa 

forma, que estavam lá por um tempo considerável, situações que 

afastariam o alegado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo.No entanto, os novos documentos juntados pelo requerente 

demonstram que a área destinada à instalação de equipamento 

comunitário existente no Jardim Ubatã está reservada para construção de 

um Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI, sendo que a unidade a 

ser construída será viabilizada por meio de recurso do FNDE/MEC com 

previsão de atender até 240 (duzentas e quarenta) crianças, sendo que o 

Sistema SIMEC/FNDE/MEC exige a indicação de área pública de 

equipamento comunitário para projeção e edificação, havendo urgência na 

concessão da medida liminar para que a área municipal que está sendo 

utilizada pelos requeridos sem autorização, tenha sua destinação 

correta.Além disso, deve-se evitar que esses atos se protraiam no tempo, 

o que poderá acarretar não só prejuízos ambientais, mas ao próprio 

particular/invasor, que depois se vê onerado e privado das edificações 

realizadas no local, tendo que delas se desfazer, sem direito a 

indenização, o que também é suficiente para se configurar os requisitos 

autorizadores da tutela de urgência.Diante do exposto, REVOGO a 

decisão de fls. 32/33 e DEFIRO a tutela de urgência, com fundamento no 

art. 300, do CPC/2015, com aplicação subsidiária permitida pelo art. 19, da 

Lei n. 7.347/1985, para determinar aos invasores/requeridos que, no 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, desocupem os imóveis construídos 

em área pública qualificada como equipamento comunitário ocupada 

indevidamente, localizada no bairro Jardim Ubatã, nesta Capital, com a 

consequente demolição das construções existentesEm caso de 

descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco 

mil reais), nos termos do artigo 536, §1º, c/c artigo 537, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias, 

consoante preveem os dispositivos legais supracitados.

Intimem-se todos os ocupantes/invasores que estejam na área apontada 

na inicial para que cumpram a decisão e, na oportunidade, cite-os (art. 

319, §1º c/c art. 554, §2º, do CPC/2015) para, querendo, apresentarem 

defesa no prazo legal.Em atenção aos princípios do contraditório e o da 

ampla defesa, bem como aos ditames previstos no art. 554, §1º, do 

CPC/2015, por analogia a presente ação, DETERMINO a expedição de 

edital de citação dos ocupantes da área pública, visando garantir a ampla 

publicidade da existência desta ACP, bem como da DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL (art. 183, §1º, do CPC/2015), pois, aparentemente, o caso 

envolve pessoas em situação de hipossuficiência econômica.

 Comunique-se a i. Relatora do RAI n. 1001819-11.2019.8.11.0000, 

Desembargadora ANTÔNIA SIQUEIRA GONLÇALVES, a respeito da 

presente decisão, enviando-lhe cópia, informando que, em juízo de 

retratação, foi revogada a decisão que indeferiu o pedido liminar, tendo em 

vista o acolhimento do pedido de reconsideração apresentado com novos 

documentos.Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nome e cargo do digitador:Valquíria da Silva Santos

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54209 Nr: 2212-95.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON JOÃO FERREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADORIA DE CADASTRO AMBIENTAL 

RURAL - SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10.565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para que o impetrante recolha a diligência do oficial de 

justiça, devendo ser emitida no site do Tribunal de Justiça “Emissão de 

Guias Online” e comprove o pagamento nos autos. É necessário 1 cópia 

da inicial para instruir o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33952 Nr: 1250-43.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIA CRISTINA BARRETO SCARULIS ARGENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geandre Bucair Santos - 

OAB:7722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar 

vícios de legalidade que invalidem o Auto de Infração n. 119.251, lavrado 

em 04.5.2010, proveniente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – 

SEMA/MT, tampouco que invalidem os atos praticados no âmbito do 

Processo Administrativo n. 535.495/2010. Com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito.CONDENO a parte requerente ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$6.900,00 (seis mil e 

novecentos reais), nos termos do §§2º e 3º, inciso I, ambos do art. 85, do 

Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.P.R.I.C.Cuiabá, 

11 de novembro de 2019.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 14986-64.2011.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JOANDER MYK SANTOS DA SILVA

INTIMANDO: Réu(s): Joander Myk Santos da Silva, Cpf: 01381153119, Rg: 

2207662-0 SSP MT Filiação: José Matos da Silva e Marta dos Santos, data 

de nascimento: 16/12/1992, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, , 

Endereço: Rua Sessenta e Sete, N 28, Qd 08, Bairro: Pedra 90, Cidade: 

Cuiabá-MT

FINALIDADE: Intimar o acusado, JOANDER MYK SANTOS DA SILVA, para 

comparecer a sessão de julgamento, que será realizada no dia 

20/02/2020, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da 
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Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT 

Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc. Ante a necessidade de readequação 

da pauta, redesigno a sessão de julgamento para o dia 20 de fevereiro de 

2020, às 13h30min. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SEBASTIÃO DO 

ESPIRITO SANTO JUNIOR, digitei.

Cuiabá - MT, 23 de janeiro de 2020.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 21698-02.2013.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): EDNO FRANCISCO DOS SANTOS

INTIMANDO: Réu(s): Edno Francisco dos Santos Filiação: Salustiano 

Francisco dos Santos e Julia de Almeida Lobo dos Santos, data de 

nascimento: 11/06/1988, brasileiro(a), natural de Poconé-MT, , Endereço: 

Rua dos Lirios, 424, Qdra 07, Bairro: Três Poderes, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: Intimar o acusado, EDNO FRANCISCO DOS SANTOS, para 

comparecer a sessão de julgamento, que será realizada no dia 

27/02/2020, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da 

Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT 

Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc. Ante a necessidade de readequação 

da pauta, redesigno a sessão de julgamento para o dia 27 de fevereiro de 

2020, às 13h30min. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SEBASTIÃO DO 

ESPIRITO SANTO JUNIOR, digitei.

Cuiabá - MT, 23 de janeiro de 2020.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 332516 Nr: 13075-80.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALENDER SOUZA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 Autos código nº 332516

Vistos, etc;

Não havendo diligências a ser realizadas e nem outras irregularidades a 

ser sanadas, DOU COMO PREPARADO o presente processo, ordenando 

que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, 

cuja sessão designo para o dia 09 de março de 2020, às 13h30min, no 

Plenário do Tribunal do Júri desta capital.

Tome a Srª Gestora as providências cabíveis à realização do ato.

 Requisitem-se as F.A.C. como de costume e requerido pelas partes.

Intimem-se.

 Requisite-se o réu.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 2020.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 561289 Nr: 5009-67.2019.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNA FLAVIA DE LUCCA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DA 4º PROMOTORIA 

CRIMINAL DE CUIABÁ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA FLÁVIA DE LUCCA 

MORAES - OAB:26.647-0

 Certifico e dou fé que, procedi nesta data intimação Via DJE da parte Dra. 

ANNA FLAVIA DE LUCAS MORAIS, inscrita na OAB/ MT sob n° 26.647, 

para a ciência da manifestação ministerial.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 604556 Nr: 44358-77.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DE OLIVEIRA ROSA, ALEHANDRO 

LUCAS BRANDAO DE ALMEIDA, FERNANDO DO PRADO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JASMIM NEVES VALLES - 

OAB:27.657, WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - OAB:13.714, 

Wagner Rogerio Neves de Souza - OAB:13714, WAGNER ROGERIO 

NEVES DE SOUZA - OAB:MT/ 13.714

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA OAB/MT 13.714

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

13/02/2020, ÀS 13:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 580058 Nr: 22484-36.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DIAS DE MOURA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05 (CINCO)

Intimando:DR. SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB/MT 22.973/O; DR. 

PABLO PINHEIRO MARQUES OAB/MT 17.874/O
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Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), acima qualificado, mais 

precisamente para manifestar sobre o endereço correto da testemunha 

Leonardo da Silva Torres, nos autos acima mencionados, irão depor sobre 

os fatos descritos na denúncia ou sobre a conduta social do acusado. 

Ocorrendo esta última hipóteses poderá o douto advogado apresentar 

declarações referente a idoneidade do réu para fins do disposto no artigo 

59 do Código Penal, caso ocorra a hipóteses de eventual condenação. 

Bem como para participar de audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, 

marcada para o dia 29/01/2020 às 15:00hs.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):ANNY ELLY TEODORO

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348381 Nr: 9237-95.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAROLINE SANTOS RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Karoline Santos Ramalho, Cpf: 03438917190, Rg: 

2136933-0 SSP MT Filiação: Givaldo Araújo Ramalho e Rosimeire Santos 

Ramalho, data de nascimento: 30/09/1991, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, , estudante, Endereço: Rua 21, Ou Integração Qdra 27, Casa 

01, Bairro: Novo Milênio, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 28/08/2019, às fls. 

181/182, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR KAROLINE 

SANTOS RAMALHO pelo delito descrito no Artigo 304 do CPB, à pena de 

02 (dois) anos, regime aberto. Sem custa processuais, por ser 

beneficiário da Justiça Gratuita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Monica Caroline Fonseca da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414601 Nr: 19612-87.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON PEREIRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. ROBSON DA SILVA OAB/MT 17056/O

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

11/03/2020, ÀS 13:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):JAKSOM XAVIER DOMINGOS DUTRA

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405239 Nr: 9795-96.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LEITE DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Marcio Leite de França Filiação: Antonio Aquino Leite de 

França e Maria Aparecida Leite de França, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), desempregado, Endereço: Av. Getulio Vargas, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 07/11/2019, às fls. 

112/113, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR MARCIO LEITE 

DE FRANÇA pelo delito descrito no Artigo 157, § 2º, inciso I, do CP, à pena 

de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 10 

(dez) dias-multa, regime semi-aberto. Sem custa processuais, por ser 

beneficiário da Justiça Gratuita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 499526 Nr: 38607-80.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENILSON PAULINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR - OAB:13674/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:ROGÉRIO RAMOS VARANDA JÚNIOR OAB/MT 13.674

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

12/03/2020, ÀS 16:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):JAKSOM XAVIER DOMINGOS DUTRA

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 548329 Nr: 39351-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR BRUNO GONTIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEN REGINA DE CAMPOS 

GONÇALVES - OAB:24.466

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. ELEN REGINA DE CAMPOS GONÇALVES OAB/MT Nº 24.466

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

17/03/2020, ÀS 16:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):JAKSOM XAVIER DOMINGOS DUTRA

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53521 Nr: 729-15.2003.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CÉSAR CRACO, AFONSO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA 

SILVA - OAB:24.719/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. SEBASTIÃO GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR OAB/GO 44467 

DR. NEMUEL ANDRÉ DE ALMEIDA DA SILVA OAB/MT 27719/O DR. DAVID 

JOÃO BRASIL LIMA OAB/MT 27490/E

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451449 Nr: 28541-75.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANICE CRISTINA DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO, DANIELE PIRES DA SILVA, FABIANA DOS SANTOS 

MARCHEZINI, ANDRE LUIZ SILVA MARTINS, MANOELA BARBOSA 

QUEIROZ, CRISTIAN MATHEUS RAMOS, BENEDITO MIKE TISON SOARES, 

WILLIAN WELLSON DE SOUZA TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOELA BARBOSA QUEIROZ, Cpf: 

05597788132, Filiação: Miltes Barbosa da Conceição e Marcondes de 

Queiroz Amorim, data de nascimento: 24/04/1997, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), atendente, Telefone 65 992674795 e atualmente em 

local incerto e não sabido BENEDITO MIKE TISON SOARES, Cpf: 

01506515118, Rg: 1743103, Filiação: Marta dos Santos e Jose Roberto 

Feitosa Soares, brasileiro(a), comerciante. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Em meados de 2015, no estabelecimento comercial 

ATACADÃO S/A, situado na avenida XV de Novembro, nº 981, bairro 

Porto, Cuiabá-MT, os denunciados, previamente ajustados em liame 

subjetivo e divisão de tarefas com um adolescente, subtraíram, para si, 

mediante abuso de confiança, valor em espécie, cujo montante foi superior 

a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pertencentes ao referido comércio.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 28541-75.2016.811.0042 (Código: 

451449) Vistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que os acusados 

BENEDITO MIKE e MANOELA BARBOSA não foram citados pessoalmente 

(fls. 210/211 e 206/207). Diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 

215 e determino que os acusados sejam citados por edital, com prazo de 

15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para apresentar reposta à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Verifica-se que o acusado 

CRISTIAN MATHEUS foi citado por edital e não atendeu ao chamamento 

judicial. Encontrando - se em lugar incerto e não sabido (fl. 214). Portanto, 

DECLARO SUSPENSO o processo e o curso do prazo prescricional para o 

acusado CRISTIAN MATHEUS.Por fim, em relação aos acusados WILIAN 

WELSON, ANDRÉ LUIZ, FABIANA DOS SANTOS e JOANICE CRISTINA 

encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para defesa preliminar.Às 

providências.Cuiabá-MT, 07 de outubro de 2019.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 09 de outubro de 2019

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 601291 Nr: 41493-81.2019.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDVALDO DE SOUZA SILVA, Filiação: 

Cleuza Morais Silva e Geraldo de Souza Silva, brasileiro(a), natural de 

Guaíra-PR, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O RÉU ACIMA QUALIFICADO, A FIM DE RESTITUIR 

01(UM) UNIDADE(S) MOCHILA DE COR CINZA, SOB PENA DE 

PERDIMENTO.

Despacho/Decisão: SENTENÇA Vistos etc; Trata-se de inquérito policial 

instaurado para apurar a prática do delito tipificado no artigo 155, caput, 

c/c art.14, inc. II, do Código Penal, supostamente praticado pelo indiciado 

EDVALDO DE SOUZA SILVA, onde o Parquet opinou às fls. 38/40 pelo 

arquivamento do presente Inquérito Policial, uma vez que entende que no 

presente caso é possível a aplicação do princípio da bagatela. Auto de 

Avaliação Indireta encontra-se na fl. 19, demostrando o valor total da Res 

Furtiva de (R$ 88,00 oitenta e oito reais). É o relatório. DECIDO. Conforme 

consignado no relatório, versam os presentes autos, sobre inquérito 

policial instaurado para apurar a prática do delito tipificado no artigo 155, 

caput, c/c art.14, inc. II, do Código Penal, supostamente praticado pelo 

indiciado EDVALDO DE SOUZA SILVA. Pelo manuseio dos autos, verifico 

que o valor a ser considerado não supera a um salário mínimo e que a 

vítima não sofreu prejuízo porque teve os objetos restituídos, logo após a 

subtração. Estamos diante de um processo que o valor da res é irrisório, 

pois as não ultrapassa o montante de um salário mínimo, o que torna inútil 

o feito e apenas serve para aumentar nosso estoque processual e 

desmoralizar a eficiência estatal, uma vez que demanda tempo e serviços 

que se despendidos em feitos em que efetivamente há prejuízo, 

certamente atingirão resultado prático satisfatório. No caso dos autos, o 

melhor resultado possível já ocorreu com os fatos e a solução obtida 

extrajudicialmente, pois o réu foi pego ainda na posse do objeto e este foi 

restituído à vítima, além do que não houve outro prejuízo ou violência que 

demandem a continuidade da atuação estatal. Neste sentido, segue: 

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE 

MATERIAL. INEXPRESSIVA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. A intervenção do 

Direito Penal apenas se justifica quando o bem jurídico tutelado tenha sido 

exposto a um dano com relevante lesividade. Inocorrência de tipicidade 

material, mas apenas a formal quando a conduta não possui relevância 

jurídica, afastando-se, por consequência, a ingerência da tutela penal, em 

face do postulado da intervenção mínima. É o chamado princípio da 

insignificância. 2. Reconhece-se a aplicação do referido princípio quando 

verificadas "(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a 

nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de 

reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão 

jurídica provocada" (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo 

Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004). 3. No caso, não há como deixar de 

reconhecer a mínima ofensividade do comportamento da paciente, que 

subtraiu da vítima um chip de telefone celular avaliado em quinze reais, 

devidamente restituído, sendo de rigor o reconhecimento da atipicidade da 

conduta. 4. Ordem concedida.(HC 189400/RS- 6ª Turma Relator: Min. OG 

Fernandes). Ainda que considerássemos a existência de prejuízo à vítima, 

o custo deste processo ao Estado é muito maior com a sua manutenção 

do que o valor do suposto prejuízo, de modo que manter os autos em 

tramitação é perpetuar prejuízos, não havendo assim, resultado útil. 

Destarte, em face do valor do objeto em contraponto com o custo do 
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processo, como acima mencionado, verifica-se que deixou de existir o 

interesse de agir do Estado. Diante do exposto ABSOLVO 

SUMARIAMENTE o réu EDVALDO DE SOUZA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos, o que faço em razão do reconhecimento do 

princípio da insignificância e nos termos do art. 397, inc. III, do CPP. Com 

relação a eventual objeto aprendido e encaminhado a este Juízo, devera 

ser restituída ao proprietário mediante intimação pessoal para este fim. 

Não havendo informação do endereço, a intimação deverá ser feita por 

edital. Em todas as hipóteses, decorridos 15 (quinze) dias da intimação 

sem que o proprietário se manifeste ou compareça a este Juízo para 

proceder à retirada do bem, DECLARO DESDE JÁ O PERDIMENTO e defiro 

o leilão. P. R. I. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 

13 de janeiro de 2020. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANIEL THOMAS DA 

COSTA, digitei.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 600083 Nr: 40420-74.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DA SILVA DIAS, EBERSON 

CORREIA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ângelo Filho - OAB:4.330, 

JONAS CANDIDO DA SILVA - OAB:16552

 Vistos etc.

 I – Acolho o pedido ministerial, intimem-se as testemunhas policiais para a 

próxima solenidade, sendo essa: 05/02/2020 às 16:00.

II – Saem os presentes intimados.

 III – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

ANGELO FERREIRA GOMES FILHO

Advogado do Réu Eberson

JONAS CANDIDO DA SILVA

Advogado do Réu Douglas

DOUGLAS DA SILVA DIAS

Réu

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344444 Nr: 4656-37.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON ROCHA DOS SANTOS, FRANCO 

NASCIMENTO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALES 

JUNIOR - OAB:13945, Debora Muhl - OAB:15658, GUILHERME PAES 

MAIOLINO - OAB:18274, marcell diego ribeiro - OAB:13211-E

 INTIMO OS ADVOGADOS DE DEFESA PARA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO 

ACERCA DA DECISÃO DE FLS.222, A SEGUIR:(...)Dessa forma, DEFIRO o 

pleito ora formulado de compartilhamento de provas, devendo ser extraída 

cópia integral dos autos em apenso, distribuídos sob o Cód. 327331, 

anexando-se aos presente feito. Efetivada a juntada das referidas cópias, 

intime-se os acusados, através de seus respectivos patronos para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias. Após cumprida as 

determinações acima, bem como apresentadas as repostas e acusações 

dos denunciados, concluso para designação da audiência de instrução e 

julgamento. Cumpra-se expedindo o necessário com urgência. Cuiabá/MT, 

15 de setembro de 2018. Silvana Ferrer Arruda - Juíza de Direito.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354120 Nr: 15736-95.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAILTO PAULO ALENCASTRO, GENILTON 

SILVA BATISTA, THIAGO JUNIOR DA SILVA DE MIRANDA, WELTON 

VICTOR RAMOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JONAS CANDIDO DA SILVA 

- OAB:16552/MT, MARCO ANTONIO MAGALHÃES DOS SANTOS - 

OAB:12550/MT, MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - OAB:21538/0

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAILTO PAULO ALENCASTRO, Cpf: 

04187316167, Rg: 229.6888-1, Filiação: Vitoria Maria de Alencastro, data 

de nascimento: 16/08/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

eletricista, Telefone 99267-1582, atualmente em local incerto e não sabido 

GENILTON SILVA BATISTA, Cpf: 03260025103, Rg: 2046867-9, Filiação: 

Dulcinete Silva de Oliveira e Nilto Saucedo Batista, data de nascimento: 

23/06/1992, brasileiro(a), natural de Campo Grande-MS, solteiro(a), 

desempregado, atualmente em local incerto e não sabido THIAGO JUNIOR 

DA SILVA DE MIRANDA, Rg: 1897388-4, Filiação: Benedita Laurinda da 

Silva e Terson Sergio de Miranda, data de nascimento: 26/11/1989, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), empreiteiro, Telefone 65 

99323-9864, atualmente em local incerto e não sabido WELTON VICTOR 

RAMOS DE ALMEIDA, Cpf: 03901212159, Rg: 19546653, Filiação: 

Valdirene Ramos Gomes e Benedito Bomdespacho de Almeida, data de 

nascimento: 20/07/1992, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

Telefone 99323-2408, atualmente em local incerto e não sabido JOSE 

JAIRO DA SILVA, Cpf: 33846774049, Rg: 1299.013-2, Filiação: Aniva da 

Luz Silva e Jose Leal da Silva, data de nascimento: 06/05/1961, 

brasileiro(a), natural de Esteio-RS, casado(a), gerente administrativo, 

Telefone 65-3621-3415, atualmente em local incerto e não sabido DENISE 

MARIA AVILA GUTTERRES E SILVA, Cpf: 38286548000, Rg: 8596301, 

Filiação: Gessi Avila Gutterres e Juarez Pinto Gutterres, data de 

nascimento: 20/02/1965, brasileiro(a), Telefone 99731300, atualmente em 

local incerto e não sabido CLEBERSON BENEDITO CEZÁRIO DE ARRUDA, 

Cpf: 80438105168, Rg: 879.829-PM, Filiação: Áurea Cassiana Marques de 

Arruda e Manoel Benedito C. de Arruda, data de nascimento: 23/09/1975, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), sd/pm, Telefone 

3624-1901/9233-9997, atualmente em local incerto e não sabido RENE DE 

OLIVEIRA DANTAS, Cpf: 84291540191, Rg: 880.963, Filiação: Niette 

Antonia Curado Dantas e José de Oliveira Dantas, data de nascimento: 

10/08/1978, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, casado(a), policial militar, 

Telefone 99266-7714/36242299, atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não 

sabido atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO da parte acima qualificada para que comprove , 

no prazo de de cinco dias, se o bem: veículo: MOTOCICLETA XR 

TORNADO, VERMELHA, PLACA JZS-0487, SEM CHAVE, lhe pertence, 

mediante documentação e, requeira sua restituição sob pena de alienação 

antecipada do veículo.

Despacho/Decisão: Código TJ-MT: 354120Acusados: Dailton Paulo 

Alencastro e Outros.Cumpram-se, com URGÊNCIA, as decisões lançadas 

nos feitos códigos 374789 e 374788, já que lançada em junho de 2018 e 

ainda não há informações de ter sido cumprida.Após, analisando 

atentamente os presentes autos, constato que não foi oferecida as 

Alegações finais do acusado Welton Victor Ramos (manifestação de fls. 

481-482), assim, determino que os autos sigam com vista ao Defensor 

substituto para oferecimento da peça processual.Cumpra-se com 
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URGÊNCIA. Cuiabá, 25 de outubro de 2019.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Miranda Meira, 

digitei.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020

Guilherme Paes Maiolino Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 549554 Nr: 40464-30.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE STEFANE DE CAMPOS SOUZA, 

WESLEY FERNANDES DA SILVA, RONY FERREIRA DOS SANTOS, 

MAYKOOL VINICIUS PEREIRA FIGUEIRA, WENDEL OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENDA PLATEIRA BORGES 

POZETI - OAB:24021/O, DEFENSORA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, 

HAROLDO VARELA DO CARMO - OAB:10592/MT, LICINIO VIEIRA DE 

ALMEIDA JUNIOR - OAB:16.625, NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE - 

OAB:25070/O, RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - OAB:23.603, ROBSON 

DA SILVA - OAB:17056/MT, TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - 

OAB:21606/O

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TRANSPORTADORA GOBOR LTDA, 

atualmente em local incerto e não sabido DENISE STEFANE DE CAMPOS 

SOUZA, Cpf: 06201455108, Filiação: Luiza Clara Romana de Campos e 

Denizar Benedito de Souza, data de nascimento: 24/06/1999, brasileiro(a), 

natural de Varzea Grande-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 

65-992874330, atualmente em local incerto e não sabido WESLEY 

FERNANDES DA SILVA, Rg: 27867285, Filiação: Terezinha Fernandes da 

Silva, data de nascimento: 10/07/1997, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), aux de topografia, atualmente em local incerto e não sabido 

MAYKOOL VINICIUS PEREIRA FIGUEIRA, Cpf: 03445684154, Rg: 

1749387-0, Filiação: Maura Pereira Figueira, data de nascimento: 

10/02/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), vendedor, 

Telefone 99315-7982/993116185, atualmente em local incerto e não sabido 

RONY FERREIRA DOS SANTOS, Cpf: 03950985131, Rg: 2148.7235, 

Filiação: Sandra Suely Ferreira dos Santos e José Cardoso dos Santos, 

data de nascimento: 05/06/1989, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), operador de caldeira, Telefone 65-9323-1704, atualmente em 

local incerto e não sabido WENDEL OLIVEIRA DIAS, Cpf: 06224988196, 

Rg: 25105965, Filiação: Margleide da Silva Dias e Marcos Antonio Bento de 

Oliveira, data de nascimento: 27/04/1997, brasileiro(a), natural de 

Primavera do Leste-MT, solteiro(a), lava jato, Telefone (65) 99231-7678, 

atualmente em local incerto e não sabido MICHAEL SOARES DE SALES, 

Cpf: 96671068100, Rg: 14413388, Filiação: Gilda Colman Soares de Sales 

e Henrique Carmindo de Sales, data de nascimento: 21/01/1984, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), investigador de policia civil, 

Telefone 3901-5297/6635711319, atualmente em local incerto e não sabido 

NEIDSON VICENTE LOPES, Cpf: 53779029120, Rg: 04698045, Filiação: 

Olindina Maria Lopes e Manoel Vicente Lopes, data de nascimento: 

17/10/1968, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), investigador 

de policia civil, Telefone 3675 1363/3901 5297, atualmente em local incerto 

e não sabido EDISON ALVES DE OLIVEIRA, Cpf: 09120343191, Rg: 

00425869, Filiação: Nair Alves de Oliveira e Alcides Alves de Amorim, data 

de nascimento: 15/11/1955, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, Telefone 

3667-1036, atualmente em local incerto e não sabido GILMAR LUIS BEDIN, 

Cpf: 31227457049, Rg: 5012687009, Filiação: Vitorino Aurelio Bedin e 

Gentil Aurelio Bedin, data de nascimento: 22/01/1960, brasileiro(a), natural 

de Guaporé-RS, viuvo(a), administrador de empresas, Telefone 

9959-9966, atualmente em local incerto e não sabido PATRICK VINICIUS 

SOARES DA SILVA, Filiação: Beatriz Aparecida Soares da Silva e Marcos 

Antonio da Silva, data de nascimento: 12/08/2001, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 65 9289-8426, atualmente em 

local incerto e não sabido VILMA DA ROCHA VALENTINS, Cpf: 

65493168120, Rg: 09709088, Filiação: Aider da Rocha Valentins e José 

Domingos Valentins, data de nascimento: 26/04/1976, brasileiro(a), natural 

de Nova Brasilândia-MT, solteiro(a), investigadora de policia, Telefone 

3915360, atualmente em local incerto e não sabido APARECIDO LEMES DA 

ROSA, Cpf: 02739392893, Rg: 13008860, Filiação: Maria Silveira da Rosa 

e José Lemes da Rosa, data de nascimento: 25/04/1961, brasileiro(a), 

natural de Ribeirão Claro-PR, casado(a), motorista, Telefone 67 

99685-4827, atualmente em local incerto e não sabido MARCELO DA 

SILVA, Cpf: 65845056934, Rg: 3923503-0, Filiação: Arnilve Terezinha da 

Silva e João da Silva, data de nascimento: 16/02/1968, brasileiro(a), 

natural de Rio do Sul-SC, convivente, motorista, Telefone 41 99879-7192, 

atualmente em local incerto e não sabido ESMAEL PINTO FERREIRA, Rg: 

32310109, Filiação: Belanisia Pinto Ferreira, data de nascimento: 

15/04/1962, brasileiro(a), Telefone 41 3392-3310, atualmente em local 

incerto e não sabido WILSON GOMES, Rg: 129707780, Filiação: Vanir 

Venith Gomes, data de nascimento: 28/01/1973, brasileiro(a), Telefone 41 

98101-7427, atualmente em local incerto e não sabido EDSON HAYASHI 

DE ALMEIDA, Rg: 12867010, Filiação: Sizuka Hayashi de Almeida, data de 

nascimento: 07/01/1961, brasileiro(a), Telefone 14 99658-1616, atualmente 

em local incerto e não sabido JHONATAN LEMES SILVA DE ALMEIDA, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido ANDERSON LUIZ 

FERREIRA LEITE, Cpf: 70723910103, Rg: 2767703-6, Filiação: Sirlene Leite 

e Luis Carlos Ferreira, data de nascimento: 02/12/1994, brasileiro(a), 

natural de Várzea Grande-MT, convivente, vendedor autonomo, Telefone 

99255-54516, atualmente em local incerto e não sabido MAURICIO SOUZA, 

brasileiro(a), Telefone 65 99249 5011, atualmente em local incerto e não 

sabido CARLOS HENRIQUE MOTA DE OLIVEIRA, brasileiro(a), Telefone 65 

99269 8168, atualmente em local incerto e não sabido MARINES DO 

AMARAL LEQUE, brasileiro(a), solteiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido JODILSON DE SOUZA PEREIRA, Rg: 1652952-9, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido DAYANE PEREIRA ROSA, Cpf: 

04090044138, Rg: 2075683-6, brasileiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local 

incerto e não sabido atualmente em local incerto e não sabido atualmente 

em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não 

sabido atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO da parte acima qualificada para que comprove , 

no prazo de de cinco dias,se o bem: veículo: MOTOCICLETA HONDA 

TITAN PRETA PLACA JZU 4819 SEM CHAVE, lhe pertence,mediante 

documentação e, requeira sua restituição sob pena de alienação 

antecipada do veículo.

Despacho/Decisão: Processo cód. 549554Acusado(s): Maykool Vinicius 

Pereira Figueira e Outros.Analisando os presentes autos, em cumprimento 

a decisão lançada no Pedido de Providências n. 187/2016 (CIA n. 

0153777-66.2016.8.11.0000) constato que a motocicleta foi apreendida no 

mês de outubro de 2018 (fls. 30).Ressalte-se que até a presente data não 

houve qualquer pedido de restituição por parte dos interessados e/ou não 

juntaram as documentações necessárias.É evidente, portanto, no caso em 

apreço, a falta de interesse do proprietário legítimo do veículo apreendido 

nestes autos. Neste caso, a alienação antecipada é o instrumento jurídico 

adequado para preservar o valor do bem apreendido, que pela ação do 

tempo ou outra circunstância sofra depreciação natural ou provocada, 

independentemente das medidas de preservação realizadas, ou, ainda, 

perca sua aptidão funcional para uso adequado, ou que, de qualquer 

forma, perca a equivalência com o valor real, na data da apreensão.Nesse 

pormenor, importante constar que no pátio e estacionamento interno do 

Fórum se encontram depositados um número elevado de veículos, que 

cresce diariamente diante das apreensões realizadas e o desinteresse 

dos proprietários em restituí-los, ficando alguns, inclusive, expostos às 

ações climáticas, deteriorando com o tempo, já que não há espaço e 

instalações adequados para manter o depósito desses bens. Ressalte-se 

que o art. 144-A do Código de Processo Penal possibilita a alienação 

antecipada para a preservação dos bens que estiverem sujeitos a 

deterioração ou dificuldade para a manutenção.No mesmo sentido a 

Recomendação n. 30, de 10 de fevereiro de 2010, do Conselho Nacional 

de Justiça, estabelece no item I, “b” que os magistrados “ordenem, em 

cada caso, e justificadamente, a alienação antecipada da coisa ou bem, 

apreendido para preservar-lhe o respectivo valor...”Diante disso, 

determino que:1.Notifique o Acusado que estava na posse da motocicleta 

no momento da apreensão para que, no prazo de cinco dias, requeira a 

restituição, mediante documentação que comprove que o bem lhe 

pertence.2.Notifiquem, nos termos no art. 1.485 da CGNC, por edital, com 

prazo de cinco dias, para que, no mesmo prazo, eventuais interessados 

ou lesados requeiram a restituição dos bens que lhes porventura 
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pertençam.Decorrido os prazos sem manifestação, ou indeferido os 

pedidos, buscando evitar o perecimento do(s) bem(s) apreendido(s), e, 

consequentemente, visando preservar o seu valor pecuniário, com base 

no caput e parágrafos do art. 144-A do CPP e § 1º do art. 1.481 da CNGC, 

defiro a alienação antecipada da motocicleta descrita às fls.30, devendo 

ser oficiado ao MM Juiz Diretor do Fórum para que se digne em determinar 

as providências que se fizerem necessárias para a venda judicial do bem 

apreendido.Realizada a venda judicial, determino que os valores 

arrecadados fiquem vinculados ao presente feito até decisão final (§ 3º, 

do art. 144-A do CPP) na Conta Única do Poder Judiciário (§ 4º do art. 

1.481 da CNGC), até o trânsito em julgado da sentença.Cumpra-se com 

URGÊNCIA.Cuiabá, 12 de novembro de 2019.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Miranda Meira, 

digitei.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020

Guilherme Paes Maiolino Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 590161 Nr: 31626-64.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO LUIS FERREIRA BARBOSA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANNA LUCHOSKI ALVES 

IZAIAS - OAB:26.427/O

 [...]julgo procedente a denúncia de fls. 04/05v, dos autos, e condeno o 

réu Bruno Luis Ferreira Barbosa de Sousa, nas sanções do artigo 157, § 

2º, incisos II e V e § 2ª-A, inciso I, c/c art. 61, inciso II, alínea ‘h’, c/c art. 70 

(quatro vítimas), todos do Código Penal Brasileiro.[...]Assim, diante do 

reconhecimento da ocorrência do concurso formal, aumento a pena em 

1/4 (um quarto), e fixo-a de forma definitiva em DEZ ANOS, ONZE MESES 

E SETE DIAS DE RECLUSÃO E OITENTA DIAS-MULTA e o dia-multa 

correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.[...]

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403195 Nr: 7527-69.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSME ROGERIO BATISTA DE OLIVEIRA 

AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COSME ROGERIO BATISTA DE OLIVEIRA 

AMORIM, Rg: 23219378, Filiação: Joildes Batista de Oliveira e Norivaldo 

Sergio de Amorim, data de nascimento: 19/06/1993, brasileiro(a), natural 

de Cuiaba-MT, solteiro(a), Telefone (65)98478-4528, atualmente em local 

incerto e não sabido LUCAS EDUARDO GOULART ARAUJO, Cpf: 

06791324147, Rg: 26573202, Filiação: Simone Goulart da Silva e Luciano 

Araujo, data de nascimento: 22/03/1999, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 6592393277, atualmente em 

local incerto e não sabido RONY ROGÉRIO SANTOS DE SOUSA, Cpf: 

70290261104, Rg: 882.475, Filiação: Anecy Santos de Souza e Joarez 

Euro de Souza, data de nascimento: 02/04/1980, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), policial militar, Telefone 3621-9462 e atualmente em 

local incerto e não sabido ROGÉRIO LIMA RAMOS, Cpf: 66742650125, Rg: 

879.794, Filiação: Maria de Lourdes Lima Ramos. e Nivaldo da Rocha 

Ramos, data de nascimento: 14/02/1977, brasileiro(a), natural de 

Rondonópo l i s -MT,  conv iven te ,  po l i c ia l  m i l i t a r ,  Te le fone 

3626-4878,3624-1901. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO da parte acima qualificada para que comprove , 

no prazo de de cinco dias, se o bem: veículo: MOTOCICLETA HONDA BIZ 

COR PRETA PLACA - NTZ: 1521 COM CHAVE , lhe pertence,mediante 

documentação e, requeira sua restituição sob pena de alienação 

antecipada do veículo.

Despacho/Decisão: Processo cód. 403195Acusado: Cosme Rogerio 

Batista de Oliveira Amorim.Analisando os presentes autos, em 

cumprimento a decisão lançada no Pedido de Providências n. 187/2016 

(CIA n. 0153777-66.2016.8.11.0000) constato que o veículo foi apreendido 

no mês de março de 2015.Ressalte-se que até a presente data não houve 

qualquer pedido de restituição por parte dos interessados e/ou não juntou 

as documentações necessárias.É evidente, no caso em apreço, a falta de 

interesse do proprietário legítimo do veículo apreendido nestes autos. 

Neste caso, a alienação antecipada é o instrumento jurídico adequado 

para preservar o valor do bem apreendido, que pela ação do tempo ou 

outra circunstância sofra depreciação natural ou provocada, 

independentemente das medidas de preservação realizadas, ou, ainda, 

perca sua aptidão funcional para uso adequado, ou que, de qualquer 

forma, perca a equivalência com o valor real, na data da apreensão.Nesse 

pormenor, importante constar que no pátio e estacionamento interno do 

Fórum se encontram depositados um número elevado de veículos, que 

cresce diariamente diante das apreensões realizadas e o desinteresse 

dos proprietários em restituí-los, ficando alguns, inclusive, expostos às 

ações climáticas, deteriorando com o tempo, já que não há espaço e 

instalações adequados para manter o depósito desses bens. Ressalte-se 

que o art. 144-A do Código de Processo Penal possibilita a alienação 

antecipada para a preservação dos bens que estiverem sujeitos a 

deterioração ou dificuldade para a manutenção.No mesmo sentido a 

Recomendação n. 30, de 10 de fevereiro de 2010, do Conselho Nacional 

de Justiça, estabelece no item I, “b” que os magistrados “ordenem, em 

cada caso, e justificadamente, a alienação antecipada da coisa ou bem, 

apreendido para preservar-lhe o respectivo valor...”Diante disso, 

determino que:1.Se notifique o Acusado que estava na posse do veículo 

no momento da apreensão para que, no prazo de cinco dias, requeira a 

restituição, mediante documentação que comprove que o bem lhe 

pertence.2.Notifiquem, nos termos no art. 1.485 da CGNC, por edital, com 

prazo de cinco dias, para que, no mesmo prazo, eventuais interessados 

ou lesados requeiram a restituição dos bens que lhes porventura 

pertençam.Decorrido os prazos sem manifestação, ou indeferido os 

pedidos, buscando evitar o perecimento do(s) bem(s) apreendido(s), e, 

consequentemente, visando preservar o seu valor pecuniário, com base 

no caput e parágrafos do art. 144-A do CPP e § 1º do art. 1.481 da CNGC, 

defiro a alienação antecipada do veículo descrito no Auto de Apreensão 

de fls. 33, devendo ser oficiado ao MM Juiz Diretor do Fórum para que se 

digne em determinar as providências que se fizerem necessárias para a 

venda judicial do bem apreendido.Realizada a venda judicial, determino que 

os valores arrecadados fiquem vinculados ao presente feito até decisão 

final (§ 3º, do art. 144-A do CPP) na Conta Única do Poder Judiciário (§ 4º 

do art. 1.481 da CNGC), até o trânsito em julgado da sentença.Após, 

cumpra-se a decisão de fls. 157Cumpra-se com URGÊNCIA.Cuiabá, 25 de 

outubro de 2019.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Miranda Meira, 

digitei.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020

Guilherme Paes Maiolino Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 582690 Nr: 24844-41.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DIAS DE MOURA JUNIOR, LEONARDO 

FABRICIO CUNHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado LEONARDO FABRICIO CUNHA 

DA SILVA, CPF: 072.987.821-00, RG: 29537550 SSP/MT, filiação: 
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Rosangela Cunha da Silva, data de nascimento: 12/03/1999, brasileiro, 

natural de Cuiabá/MT, residente e domiciliado à Rua E, nº 16, quadra 15, 

bairro Sol Nascente, em Cuiabá/MT, atualmente segregado na 

PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO – PCE, como incurso nas sanções 

do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 

c/c artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2006, ambos na forma do artigo 69, 

do Código Penal......Nos termos do art. 69, do Código Penal, efetuo a soma 

das penas das 02 (duas) espécies criminosas, encontrando a pena 

definitiva final para o réu LEONARDO FABRICIO CUNHA DA SILVA, CPF: 

072.987.821-00, RG: 29537550 SSP/MT, filiação: Rosangela Cunha da 

Silva, data de nascimento: 12/03/1999, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, 

residente e domiciliado à Rua E, nº 16, quadra 15, bairro Sol Nascente, em 

Cuiabá/MT, atualmente segregado na PENITENCIÁRIA CENTRAL DO 

ESTADO – PCE, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 01 

(um) ano de detenção e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, 

que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos. Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 

59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de 

Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO....8.CONDENO o 

réu ao pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista 

que o mesmo não comprovou sua hipossuficiência e ademais, teve sua 

defesa patrocinada por advogado constituído.9.Após, ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias. P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 564656 Nr: 8104-08.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL, JAIR 

NEVES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA ZANATTA 

VOLPONI FREITAS - OAB:19461/O, FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA 

- OAB:25038, FABIO HELENE LESSA - OAB:16633, JOÃO VICTOR 

ANDRADE AMORIM - OAB:26.049, PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18.188/MT, SUZANA SIQUEIRA LEÃO - OAB:15.426

 Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 359/360, MANTENDO a 

segregação cautelar do sentenciado JAIR NEVES SANTANA.Quanto à 

decisão de fls. 379/380, proferida pelo r. juízo da 2ª Vara Criminal desta 

Comarca, devolvendo a Guia de Execução Provisória expedida por este 

juízo em relação ao sentenciado JAIR, por discordar de seu entendimento 

quanto aos julgamentos das ADCs 43, 44 e 54 pelo Supremo Tribunal 

Federal, bem como por este juízo ter se atentado ao que prevê o artigo 

387, § 1º, do Código de Processo Penal, art. 1.566 da CNGC/MT, parte 

judicial, e art. 8º, da Resolução nº 113/2010 do CNJ, SUSCITEI CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA perante o Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o 

encaminhei, via Malote Digital, diante da urgência do caso (réu preso), 

conforme documentação anexa, visto que no PJE, qualquer assunto que 

selecione relacionando direito processual penal, não abre atalho para 

protocoliza-lo.RECEBO os recursos de apelação interpostos de próprio 

punho pelos réus JAIR e SIMONE, em seus efeitos legais e jurídicos, por 

serem tempestivos (certidão de fl. 335).Considerando que as razões e 

contrarrazões recursais já foram aportadas aos autos, encaminhem-se os 

autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para processamento e 

julgamento dos recursos.Antes, porém, procedam-se as anotações 

necessárias, conforme determina o artigo 346 da CNGC/MT, parte judicial 

.Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 410290 Nr: 14967-19.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15.959

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que a defesa constituída do réu, protocolou 

a petição de fls. 148/149, em 11/04/2019, pugnando pela intimação dos 

atos posteriores, porém a mesma não foi encartada aos autos, tendo sido 

os presentes encaminhados a Defensoria Pública para a apresentação 

dos memoriais finais em 10/05/2019.

Desse modo, concedo a defesa constituída do réu, prazo para 

apresentação dos memoriais escritos.

 Após o encarte do mesmo, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se o patrono do réu via DJE.

Em caso de inércia do patrono, após o prazo legal, voltem-me os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 584562 Nr: 26612-02.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID DE AMORIM SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390

 Impulsiono estes autos para intimar ao(s) patrono(s) constituído(s) para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob as penas da lei.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402632 Nr: 6969-97.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Barbieri Carneiro - 

OAB:13705/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADO DO REQUERIDO - DR.ª FABIANA BARBIERI 

CARNEIRO - OAB/MT 13705 FORNECER OS DADOS BANCÁRIOS DO 

REQUERIDO, NO PRAZO DE 05 (CINCO)DIAS.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 564559 Nr: 8017-52.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SANTANA DA 

SILVA - OAB:19102/MT, VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - 

OAB:14495-B/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré, na pessoa de seu ADVOGADO, 

para ciência do envio da Carta Precatória para Comarca de Nova 

Mutum/MT, nesta data, via malote digital código de rastreabilidade 

81120204871886, com a finalidade de inquirição da testemunha arrolada 

pelo MP, Marcos Vieira da Cunha, e para a comarca de Araputanga/MT, 

via malote digital código de rastreabilidade 81120204871892, com a 

finalidade de inquirição da testemunha de acusação Dulcézio Barros de 

Oliveira, para, querendo, acompanhar o trâmite das missivas naqueles 

juízos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 611367 Nr: 2073-35.2020.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADÁLIO BELARMINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Amaral Motta - 

OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR LOPES DA 

SILVA - OAB:15348

 VISTOS.

RECEBO A DENÚNCIA em face do SD PM RODRIGO DELFINO, haja vista 

que preenchidos os requisitos previstos no art. 77, do CPPM e ausentes 

quaisquer das situações referidas no art. 78, do mesmo códex, que 

autorizam sua rejeição.

Processe-se perante o CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.

Proceda-se ao necessário para CITAÇÃO do acusado. No momento da 

citação o acusado deverá indicar defensor constituído ou manifestar o 

desejo de ser assistido pela Defensoria Pública, devendo a Gestora 

Judicial e/ou Oficial de Justiça ao lavrar a certidão de citação, sempre que 

possível, indicar os motivos pelos quais o acusado não tenciona contratar 

defensor.

Não indicado o defensor constituído na ocasião da citação, desde já 

NOMEIO a Defensoria Pública para patrocinar a defesa do acusado.

Cumpra-se o art. 1.373, III, da CNGC Judicial (4ª Edição).

DESIGNO SESSÃO DE INSTRUÇÃO para o dia 17 DE FEVEREIRO DE 2020, 

ÀS 13H30, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas arroladas 

pela acusação.

Faculto à defesa até 48h após a sessão de instrução, opor as exceções a 

que se refere o art. 407 do CPPM, bem como arrolar testemunhas na forma 

do art. 417, § 2º, do CPPM. O Ministério Público, igualmente, poderá opor 

exceções na forma do art. 408, do CPPM.

EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA para oitivas das testemunhas, 

eventualmente, arroladas que residam fora da comarca. Intimem-se as 

partes da expedição da carta precatória e para apresentações dos 

quesitos.

 DEFIRO os requerimentos ministeriais.

Expeça-se o necessário, atentando-se que se trata de processo de RÉU 

PRESO. Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 544216 Nr: 35524-22.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EROS DE OLIVEIRA MACHADO PESSOA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, Morgana Kamila Freires da Silva - OAB:24230/O, 

TENARÊSSA A. DE A. DELLA LÍBERA - OAB:7031

 CERTIFICO que, todas as testemunhas arroladas pela Defesa (fls. 132) 

residem/lotadas em outras Comarcas ( Juína/MT - Chapada dos 

Guimarães/MT) Certifico ainda, que por determinação superior, será 

expedida carta precatória aos respectivos municípios para inquirição das 

referidas testemunhas. DESSA FORMA, INTIMO AS PARTES para ciência 

da expedição da carta precatória, bem como para, querendo, apresentar 

quesitos no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 505902 Nr: 44892-89.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON COSME E CARVALHO LOPEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, para apresentar quesitos no 

prazo de 5 dias, que acompanharão a Carta Precatória que será enviada 

para comarca de Marcelândia, para inquirição das testemunhas de 

Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432655 Nr: 8594-35.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO LUIZ DE MIRANDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RÉU, na pessoa de seu Advogado, para 

apresentar alegações finais, nos termos do art. 428, do CPPM.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 591274 Nr: 32590-57.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITTALO MATTEUS FORTES E SILVA, 

JOANILTO DA SILVA LEITE, REMILSON PAULO DE QUEIROZ, BEACIL 

LOPES DO NASCIMENTO NETO, ALEXANDRE SOARES DE LIMA, CAIO 

ANDREONNI LIMA LOCATELLI, JONAS FERREIRA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7.167

 Por estas razões e atento ao fato de que aos denunciados é ineficaz a 

aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), DECRETO A 

PRISÃO PREVENTIVA DOS DENUNCIADOS JOANILTO DA SILVA LEITE E 

BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO em atenção à garantia de ordem 

pública e conveniência da instrução criminal, vez que a liberdade dos 

denunciados interfere negativamente na instrução processual, dado a alta 

periculosidade e ao modus operandi, art. 312 do Código de Processo 

Penal.Expeça-se o competente mandado incluindo-o no BNMP.Comunique 

a Autoridade Policial.Promova ainda a Secretaria o necessário para o 

cumprimento da diligência requerida no último parágrafo do item 1 e, item 5, 

fls. 08/11-verso.Cientifique os denunciados quanto ao item 3, fls. 

08/11-verso.Determino ainda que os incidentes sejam arquivados e seus 

conteúdos transladados para esta ação penal. Ciência ao Ministério 

Público.Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.Flávio Miraglia FernandesJuiz de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 593690 Nr: 34727-12.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE CONCEIÇÃO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN COLETA DUARTE - 

OAB:25266/O

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: INTIMAR A DEFESA DO ACUSADO DR. WILLIAN 

COLETA DUARTE- OAB/MT 25.266/O, para, no prazo legal, apresentar 

defesa preliminar nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 119376 Nr: 6132-86.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL OU MANOEL DA SILVA CORRÊA, 

LEONARDO DA COSTA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, KARINY DE SOUZA RIBEIRO 

- OAB:22779

 Cód. 119376 (...) Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, 

ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na 

denúncia de fls. 05/09 para:PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, 

do Código de Processo Penal, o acusado: EMANUEL ou MANOEL DA 

SILVA CORRÊA, vulgo FRANCISCO ou CHICO, já devidamente qualificado 

nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, caput, do 

Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do 
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Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação; Em 

cumprimento ao que determina o art. 413, §3° , do Código de Processo 

Penal (CPP), não verifico a necessidade da segregação do acusado 

devenvo o mesmo continuar respondendo neste processo em liberdade. 

ABSOLVER o acusado LEONARDO DA COSTA MIRANDA do crime a ele 

imputado nestes autos, nos termos do art. 415, III, do Código de Processo 

Penal.Intimem-se pessoalmente os réus, a Defensoria Pública e o Ministério 

Público desta decisão, nos termos do art. 420, I do Código de Processo 

Penal , intimando-se a defesa de Emanoel via DJE. Expeça-se, pois, o 

necessário e, preclusa a decisão de pronúncia, certifique-se e 

encaminhem-se os autos, acompanhados dos objetos eventualmente 

apreendidos, ao Excelentíssimo Juiz Presidente do Tribunal do Júri desta 

Comarca, nos termos do art. 421, do CPP. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 22 de 

janeiro de 2020. Flávio Miraglia Fernandes Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 549478 Nr: 40398-50.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANDRO DOS SANTOS, Rg: 32438281, 

Filiação: Maria Joselita Borges dos Santos, data de nascimento: 

17/02/2000, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

desempregado/ajudante de pedreiro, Telefone 65-992344519. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Notificação e Intimação do Réu: SANDRO DOS SANTOS, 

quanto aos termos da denúncia de fls. 04/05, cujo resumo segue em 

anexo. Bem como, sua intimação para audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia: 29/01/2020 às 16:00 horas.

Resumo da Inicial: Conforme Inquérito Policial, no dia 24 de outubro de 

2018, por volta 15h, no campo de futebol, do Parque Ohara, nesta Capital, 

o denunciado Sandro dos Santos trazia consigo, para outros fins que não 

o consumo pessoal, 01 (uma) porção composta por 19 (dezenove) pedras 

de cocaína, com massa de 3,20 g (três gramas e vinte centigramas), sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar 

(Laudo pericial definitivo nº 3.14.2018.48953-01, fls. 15/17 –IP). De acordo 

com o apurado, na referida data, policiais militares receberam denúncia 

anônima, a qual informava que o denunciado, conhecido como 

“Sandrinho”, e uma mulher realizavam o tráfico de drogas nas 

proximidades do campo de futebol do Bairro Parque Ohara. Diante disso 

os militares se dirigiam para o local informado, onde avistaram o 

denunciado Sandro e sua convivente Stefany de Souza Proença. Quando 

percebeu a presença dos policiais, o denunciado dispensou um objeto no 

solo. Em razão da conduta suspeita, os policiais efetuaram a abordagem 

do denunciado Sandro. Durante a busca pessoal, os militares localizaram 

no bolso do denunciado 01 (uma) porção de cocaína, em forma de pedra. 

Ato contínuo, os policiais militares verificaram que no formato de pedras e 

com embalagens semelhantes àquela encontrada no bolso do denunciado. 

Ainda, os militares apreenderam a quantia de R$: 33,00 (trinta e três 

reais). Conduzindo a delegacia, o denunciado admitiu a propriedade da 

droga e confessou que pretendia vender parte das porções e consumir 

outra parte. Revelou que sua companheira não tinha participação no ilícito. 

Destarte, as circunstâncias narradas pelos policiais militares, a 

descoberta de várias porções de cocaína pronta para a venda, bem como 

o dinheiro apreendido, aliados a confissão do denunciado, são elementos 

que apontam que ele realizava a mercancia de drogas nas proximidades 

de local de práticas esportivas. Diante do exposto, o Ministério Público 

Estadual DENUNCIA Sandro dos Santos como incursos nos arts. 33, 

caput, e 40, III, da Lei nº 11.343/06.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Inexistindo arguição de questões 

preliminares ou prejudiciais pela defesa (fl. 79), concluo que a dinâmica do 

evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não 

emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve 

ilícito criminal na conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das 

hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, 

prevalecendo, nesta etapa, o princípio do “in dubio pro societate”.Em 

suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, nos 

termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida 

pelo Parquet, dando o denunciado SANDRO DOS SANTOScomo incurso 

nos artigos da “lex repressiva” nela mencionados. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29/01/2020, às 16:00 horas, para o 

interrogatório do acusado e inquirição das testemunhas de acusação e 

defesa. Considerando o paradeiro desconhecido do acusado (fls. 65 e 

66), cite-o e intime-o para comparecimento ao ato ora designado por 

EDITAL (CPP, art. 361). Requisitem-se e intimem-se as testemunhas 

arroladas na denúncia e na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor 

de Justiça e ao Defensor Público.Em tempo, desentranhe-se os 

documentos de fls. 06/09 e 69, vez que estranhos ao processo. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ewerson Campos de 

Oliveira, digitei.

Cuiabá, 14 de novembro de 2019

Virginia da Cunha Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 573190 Nr: 16041-69.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO FERNANDO BALDINI, LEANDRO JOSE 

BARBOSA SANTOS ALVES, SANDRO GUEDES DA SILVA, JOSUÉ DO 

CARMO FERREIRA, RICARDO JUNIOR COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LARISSA ALVES 

CANEDO - OAB:22.542, LEONARDO ANDRÉ DA MATA - OAB:9126, 

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZOLLI - OAB:MT 10579, PAULO 

GUSTAVO FERNANDES MELO - OAB:18.188/MT, VENANCIO CORREA 

DOS SANTOS JUNIOR - OAB:20399/O

 Vistos, etc. Trata-se de DENÚNCIA ofertada pelo Ministério Público em 

desfavor de DANILO FERNANDO BALDINI, LEANDRO JOSÉ BARBOSA 

SANTOS ALVES, RICARDO JUNIOR COSTA, JOSUE DO CARMO 

FERREIRA, SANDRO GUEDES DA SILVA, pela suposta prática dos crimes 

descriminados às fls. 04/07. Na ocasião, com respaldo na necessidade de 

garantir a ordem pública, requereu o “Parquet” a decretação da prisão 

preventiva em favor do acusado Sandro, cuja análise foi postergada para 

o presente momento, conforme a r. decisão de fls. 132/133. [...] Em suma, 

presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos 

do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo 

Parquet, dando os denunciados DANILO FERNANDO BALDINI, LEANDRO 

JOSÉ BARBOSA SANTOS ALVES, RICARDO JUNIOR COSTA, JOSUE DO 

CARMO FERREIRA, SANDRO GUEDES DA SILVA como incursos nos 

artigos da lex repressiva nela mencionados. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19/03/2020, às 15:15 horas, para o 

interrogatório dos acusados e inquirição das testemunhas arroladas nos 

autos. Para tanto, intimem-se e requisitem-se os acusados, as 

testemunhas devidamente arroladas pelas partes; dando-se ciência ao 

Promotor de Justiça, Defensor Público e patronos habilitados. Expeça-se o 

necessário.[...] Por fim, requisite-se a POLITEC o envio/disponibilização, no 

prazo de 05 (cinco) dias, do laudo pericial referente à extração dos dados 

dos celulares apreendidos, deferido pela decisão de fls. 132/133 

(Protocolo 39061/2019), sob pena de serem tomadas as medidas judiciais 

cabíveis. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 580066 Nr: 22488-73.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FELIX DE ARRUDA 

SOUZA - OAB:25038

 Impulsiono os autos com finalidade de intimar a advogada do réu para, no 

prazo legal, apresentar razões recursais, conforme manifestação de 

folhas 168.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 361700 Nr: 765-71.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

JUNIOR - OAB:13822/0, KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS - 

OAB:25.277/O, MARIANA LIMA DE ALMEIDA ARRUDA - OAB:24211

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado CARLOS ODORICO 

DORILEO JUNIOR OAB/MT 13.822, pra que tome ciência da sentença 

proferida às fls.193/199.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 467882 Nr: 7761-80.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO CESAR SOARES DA SILVA, IRAN 

PEREIRA DA SILVA, SHIRLENE MEDEIROS DOS SANTOS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANE DESTRI - OAB:20028, 

VINÍCIUS PINCERATO FONTES DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 22.303

 Isto posto, confirmo o recebimento da denúncia e em obediência ao 

disposto no artigo 399 do CPP, DESIGNO O DIA 05 DE MARÇO DE 2020, às 

14h, para a realização da audiência de instrução e julgamento.Intimem-se e 

requisitem-se as testemunhas, bem assim, o acusado, Defesa e Ministério 

Público. Caso necessário, EXPEÇA-SE carta precatória, intimando-se as 

partes da expedição da missiva.Às providências.Cuiabá, 19 de dezembro 

de 2019.Jorge Luiz Tadeu RodriguesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 588784 Nr: 30368-19.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DE SOUZA SANTOS, MARCIA 

MARIA DOS SANTOS DIAS, PAULO TEODORO RIBEIRO, FABIANO 

FERNANDO PEREIRA, JOSE ELGGY ALVES SILVA, TAYNA THALITA 

TOMAS DOS SANTOS, LORENILSON APARECIDO RODRIGUES, AILTON 

ELIAS DA SILVA, JONATHAN DOS SANTOS, CLEITON DA SILVA LIMA, 

JOSE MATEUS DOS SANTOS SILVA, ADRIEL SEVERO DE SOUSA, 

DANILO SANTOS RAMOS, LEANDRO TRAJANO DA SILVA, SILVESTRE 

DIONES DIAS, MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, FABIO BARBOSA FRERES, 

DARLI DOS SANTOS DIAS, UREDERSON DE SOUZA SANTOS, JULIANO 

DE SOUZA ALMEIDA, CARLOVIC SILVA DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS 

FRANCISCO DA SILVA, CARLOS DANIEL ELIAS DA SILVA, KLISMAN DA 

SILVA PEREIRA, LUCAS FERREIRA DO PRADO, MARIA SIRLÂNGIA NUNES 

DA SILVA, CARLOS EDUARDO DA SILVA PEREIRA, MYLLENE KETLYN 

FIGUEIREDO FOLES, ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ, JOSIMAR MARIA 

DA SILVA, KATIELY CRISTINA SANTANA FREIRE, DAMIANA DA SILVA 

PATRICIA DA SILVA BATISTA, LORAYNE DE ARAÚJO SILVA, CÁSSIA 

VALÉRIA SOARES GALVÃO, NAIRA DE AMORIM SOUZA, MELIÁ COUTO 

VARJÃO DA SILVA, CAROLINE DA SILVA BISPO, CARLA SOUSA 

CONCEIÇÃO, PAULO CÉSAR ROSA BRAGA, MARCIO PEREIRA DA 

COSTA, MARCIO ALMEIDA DA SILVA, JOÃO ALVES DA SILVA JUNIOR, 

GUILHERME DOSSIATTI, VICTOR ALEXANDRE SIQUEIRA MARCOLINO, 

ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO, FELIPE MARQUES DA ROCHA, 

ERIVAN SANTOS DA SILVA, RENAN SOUSA VIERO, KAIO CESAR MELO 

DA SILVA, JEFERSON TEIXEIRA ROCHA, LEIDIANE FREIRE DOS SANTOS, 

RENATA SANTIANE ARAÚJO DE JESUS, MARCELO SOUZA, MARIA ERIKA 

MELO DA SILVA, RODRIGO ARAUJO DOS SANTOS, WELDER LUCAS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane A. Theodoro de 

Moraes - OAB:OAB/MT 11950/O, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - 

OAB:25537/MT, JOÃO PAULO REBOUÇAS VALENÇA - OAB:43370/BA, 

LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JÚNIOR - OAB:43.463/BA

 AÇÃO PENAL Nº 30368-19.2019.811.0042 - CÓD. Nº 588784.

“OPERAÇÃO TENTÁCULOS”

VISTOS.

Trata-se de Ação Penal que o Ministério Público Estadual move em face 

dos acusados:

1. MARCOS DE SOUZA SANTOS, vulgo “Marção ou Veio”, 2. MARCIA 

MARIA DOS SANTOS DIAS, vulgo Marciona ou Pirigosa ou Bibi Pirigosa, 3. 

FABIANO FERNANDO PEREIRA, vulgo “G3”, 4. PAULO TEODORO RIBEIRO, 

vulgo “PR”, e 5. TAYNA THALITA TOMAS DOS SANTOS, vulgo “Borel”, 

pela prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 2º, §§ 2º e 3º da Lei 

nº 12.850/2013 (INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LIDERANÇA) e 

artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO).

6. JOSÉ ELGGY ALVES SILVA, vulgo “Pretinho, pela prática, em tese, do 

crime tipificado no artigo 2º, §§ 2º e 3º da Lei nº 12.850/2013 (INTEGRAR 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – LIDERANÇA).

7. JONATHAN DOS SANTOS, vulgo “Jhone ou Dione”, 8. CLEITON DA 

SILVA LIMA, vulgo “Cicatriz”, 9. AILTON ELIAS DA SILVA, vulgo “Tá”, 10. 

LORENILSON APARECIDO RODRIGUES, vulgo “Lidio”, 11. DANILO SANTOS 

RAMOS, vulgo “Favela”, 12. JOSÉ MATEUS DOS SANTOS SILVA, vulgo 

“Palito”, 13. LEONDRO TRAJANO DA SILVA, vulgo “Leo”, 14. SILVESTRE 

DIONES DIAS, vulgo “Indinho”, 15. ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ, vulgo 

“Ale”, 16. UREDERSON DE SOUZA SANTOS, vulgo “Sub”, 17. ERIVAN 

SANTOS DA SILVA, vulgo “Neguinho”, 18. PAULO CÉSAR ROSA BRAGA, 

vulgo “Paulinho”, e 19. ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO, vulgo “Alex 

ou Alex Taxista”, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 2º, 

§§ 2º e da Lei nº 12.850/2013 (INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

ARMADA) e artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 (ASSOCIAÇÃO PARA O 

TRÁFICO).

20. ADRIEL SEVERO DE SOUSA, vulgo “Astronauta”, 21. FABIO 

BARBOSA FRERES, vulgo “Barbosa ou Barba Negra”, 22. MISSIEL RIBEIRO 

FEITOSA, vulgo “Narizino”, 23. JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA, 

vulgo “Corrente”, 24. CARLOVIC SILVA DOS SANTOS, vulgo “Lagoa do 

Centro”, 25. CARLOS DANIEL DA SILVA, vulgo “Bujão”, 26. KLISMAN AS 

SILVA PEREIRA, 27. CARLOS EDUARDO DA SILVA PEREIRA, vulgo 

“Acreano”, 28. DARLI DOS SANTOS DIAS, vulgo “Playboy ou Play”, 29. 

LUCAS FERREIRA DO PRADO, vulgo “Brilhante”, 30. MARIA SIRLÂNGIA 

NUNES DA SILVA, vulgo “Tia Maria ou Maria Tatuada”, 31. MYLLENE 

KETLYN FIGUEIREDO FLORES, vulgo “Arlequina ou Jasmine”, 32. JOSIMAR 

MARIA DA SILVA, vulgo “Mi”, e 33. JULIANO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo 

“Gordinho”, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 2º, §§ 2º e 

da Lei nº 12.850/2013 (INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA).

34. CARLA SOUSA CONCEIÇÃO, 35. CAROLINE DA SILVA BISPO, vulgo 

“Karol”, 36. CASSIA VALÉRIA SOARES GALVÃO, 37. DAMIANA PATRICIA 

DA SILVA BATISTA, vulgo “Paty”, 38. FELIPE MARQUES DA ROCHA, 39. 

GUILHERME DOSSIATI, 40. JEFERSON TEIXEIRA ROCHA, vulgo “Menor”, 

41. JOÃO ALVES DA SILVA JUNIOR, vulgo “Gilson”, 42. KAIO CESAR 

MELO DA SILVA, 43. KATIELY CRISTINA SANTANA FREIRE, vulgo 

“Japinha”, 44. LEIDIANE FREIRE DOS SANTOS, 45. LORAYNE DE ARAÚJO 

SILVA, 46. MARCELO SOUZA, vulgo “Marcelinho”, 47. MÁRCIO ALMEIDA 

DA SILVA, 48. MÁRCIO FERREIRA DA COSTA, 49. MARIA ERIKA MELO DA 

SILVA, 50. MELIÁ COUTO VARJÃO DA SILVA, 51. NAIRA DE AMORIM 

SOUZA, vulgo “Nai”, 52. RENAN SOUSA VIERO, 53. RENATA SANTINE 

ARAUJO DE JESUS, 54. RODRIGO ARAÚJO DOS SANTOS, 55. VICTOR 

ALEXANDRE SIQUEIRA MARCOLINO, vulgo “Vitinho” e 56. WELDER 

LUCAS SILVA, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 35 da Lei 
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nº 11.343/2003 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO).

A denúncia foi oferecida em 26.08.2019, e recebida por este Juízo no dia 

02.09.2019, conforme decisão de fls. 548/655.

Às fls. 771/777, consta pedido de Revogação da Prisão Preventiva 

formulado pela defesa do acusado KAIO CESAR MELO DA SILVA.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao 

Pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado por KAIO CESAR 

MELO DA SILVA, sob o argumento que ainda se encontram presentes os 

motivos que ensejaram a necessidade do decreto da custódia cautelar do 

acusado.

Ademais, requereu a citação do acusado FÁBIO BARBOSA FERES na 

Penitenciária Central do Estado – PCE, uma vez que se encontra 

segregado, conforme fls. 787/793.

 Às fls. 797/812, pela defesa do acusado ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ 

foi apresentada Resposta à Acusação, bem como foi requerida a 

liberdade provisória do mesmo.

Às fls. 881/886, pela defesa do acusado UREDERSON DE SOUZA 

SANTOS foi apresentada Resposta à Acusação, bem como foi requerida a 

revogação de sua prisão preventiva decretada.

É o breve relato. Decido.

De proêmio, em análise detida dos autos, verifico que os acusados 

ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ (FLS. 797), UREDERSON DE SOUZA 

SANTOS (FLS. 881/886), PAULO CÉSAR ROSA BRAGA (FLS. 876/877), 

MYLLENE KETLYN FIGUEIREDO (FLS. 865/866), CASSIA VALERIA 

SOARES GALVÃO (FLS. 867/869), DAMIANA PATRICIA DA SILVA 

BATISTA (FLS. 862/863), JEFERSON TEIXEIRA ROCHA (FLS. 870/873), 

LEIDIANE FREIRE DOS SANTOS (FLS. 856/859), MELIA COUTO VARJÃO 

DA SILVA (FLS. 860/861), RENAN SOUSA VIERO (FLS. 852/855), não 

foram devidamente citados, porém compareceram espontaneamente aos 

autos, constituíram Advogado, bem como apresentaram Resposta à 

acusação.

Desta forma, REPUTO-OS como CITADOS, nos termos do artigo 570 do 

Código de Processo Penal.

 Nesse sentido o Pretório Excelso já se pronunciou:

"EMENTA Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. 

IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO FICA SANADA PELO COMPARECIMENTO 

ESPONTÂNEO DO RÉU E PELA CONSTITUIÇÃO DE DEFESA TÉCNICA. Réu 

assistido em todos os atos processuais pela Defensoria Pública estadual. 

Cerceamento de defesa não configurado. Precedentes. 1. A DECISÃO 

ORA QUESTIONADA ESTÁ EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A 

JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, FIXADA NO SENTIDO DE QUE 

?EVENTUAL NULIDADE DA CITAÇÃO DO ACUSADO É SANADA COM A 

CONSTITUIÇÃO DE DEFESA TÉCNICA QUE PASSOU A ATUAR DESDE O 

INÍCIO DO PROCESSO, COM OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES 

PRELIMINARES, REQUERIMENTOS E ALEGAÇÕES FINAIS? (HC Nº 

94.619/SP, SEGUNDA TURMA, RELATORA A MINISTRA ELLEN GRACIE, DJ 

DE 25/9/08). 2. No caso concreto, foram apresentadas defesa prévia e 

alegações finais, além do recurso em sentido estrito contra a sentença de 

pronúncia, o que demonstra ter sido o paciente devidamente assistido pela 

Defensoria Pública estadual em todos os demais atos processuais 

subsequentes, não havendo nenhuma utilidade ou necessidade de 

anulação do processo a partir da citação. 3. Habeas corpus denegado. 

(STF - HC: 96465 MG , Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 

14/12/2010, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-084 DIVULG 

05-05-2011 PUBLIC 06-05-2011 EMENT VOL-02516-01 PP-00178)"

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 44.865 - PA (2014/0021129-6) 

RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR RECORRENTE : 

RAIMUNDO ROCHA DO NASCIMENTO ADVOGADO : SÉRGIO SILVA LIMA - 

PA017051 RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE DA 

CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. DEFESA PRÉVIA 

APRESENTADA POR DEFENSOR CONSTITUÍDO. ATO QUE SUPRE 

EVENTUAL FALTA OU NULIDADE DA CITAÇÃO. ART. 570 DO CPP. 

PRECEDENTES. Recurso a que se nega provimento. DECISÃO Trata-se de 

recurso ordinário constitucional, interposto por Raimundo Rocha do 

Nascimento, em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Pará no Habeas Corpus n. 2013.3.020.143-9, que denegou a ordem, pelos 

fundamentos sintetizados na seguinte ementa (fl. 316): HABEAS CORPUS 

PARA RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DA 

NÃO CITAÇÃO PESSOAL DO RÉU. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 564, INCISO III, 

ALÍNEA E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESE REJEITADA. 

ASSEGURAÇÃO DE MÁXIMA EFICÁCIA AO SISTEMA DE FINALIDADE DA 

LEI. ORDEM JUDICIAL DE CITAÇÃO PESSOAL EXPEDIDA. 

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU COM OFERECIMENTO DE 

DEFESA TÉCNICA ANTES DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE CITAÇÃO 

PESSOAL. ATO CITATÓRIO QUE ATINGIU A FINALIDADE LEGAL. DIANTE 

DO OFERECIMENTO DE DEFESA TÉCNICA E DA APRESENTAÇÃO DO ROL 

DE TESTEMUNHA PELO RÉU NÃO HÁ DE SE COGITAR SOBRE A 

CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO À PARTE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA 

PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 563 DO CÓDIGO 

DE PROCESSO PENAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À 

PARTE ATÉ MESMO PARA A HIPÓTESE DE PRONUNCIAMENTO DE 

NULIDADE ABSOLUTA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMPARECIMENTO 

ESPONTÂNEO DO RÉU COM APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA NÃO 

ENSEJA PREJUÍZO À PARTE A PONTO DE VIABILIZAR RECONHECIMENTO 

DE EIVA PROCESSUAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS 

CONHECIDO E, NO MÉRITO, DENEGADA A ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. 

(STJ - RHC: 44865 PA 2014/0021129-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS 

JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 20/03/2017).

1. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO 

KAIO CESAR MELO DA SILVA (FLS. 771/777).

 Compulsando os presentes autos, verifico que o acusado KAIO CESAR 

MELO DA SILVA foi representado pela Autoridade Policial e teve a sua 

prisão decretada e cumprida em 09/07/2019, porquanto teria sido 

identificado como pessoa que atuava na mercancia de entorpecentes com 

outros denunciados, no interesse da Facção Criminosa do Comando 

Vermelho de Mato Grosso, especificamente, na Comarca de Campo Novo 

dos Parecis/MT.

Portanto, denota-se que o decreto prisional restou devidamente justificado 

em relação ao Requerente, oportunidade em que ficou demonstrada a 

presença dos requisitos prescritos nos artigos 312 e seguintes, do Código 

de Processo Penal, bem como o fumus comissi delicti e periculum libertatis, 

de modo que prisão preventiva determinada encontra sustentação para a 

preservação da ordem pública e garantia da realização da instrução 

criminal sem atropelos.

O abalo à ordem pública é evidente, eis que o grande número de ilícitos 

cometidos pela organização, em tão pouco tempo, atingiu grande parcela 

da sociedade. O risco da reiteração criminosa também é premente, dada a 

constatação de que se trata de grupo criminoso que faz do crime seu meio 

de vida, bem como que o tráfico de entorpecentes, como é sabido, é uma 

das principais fontes de arrecadação de recursos para a Organização 

Criminosa.

 A ineficiência quanto à aplicação de cautelares diversas da prisão, 

previstas no artigo 319 do CPP resta cristalina, eis que nenhuma delas 

seria suficiente para refrear os crimes praticados, ou ainda assegurar a 

instrução processual sem maiores transtornos.

Sob outro aspecto, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua 

conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já 

bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de 

admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática 

da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, 

na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de 

Processo Penal:

Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do 

processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo 

decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Nesse sentido, não houve a indicação pela defesa de qualquer FATO 

NOVO que justifique a reanálise da situação prisional do requerente.

 Portanto, vejo que ainda estão presentes as circunstâncias fáticas que 

justificaram a prisão preventiva do Requente, pela preservação da ordem 

pública e garantia da realização da instrução criminal sem atropelos, não 

havendo demonstração de alteração fática a ensejar a revogação da 

prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP.

Não obstante, quanto a eventual questionamento pelo excesso de prazo 

da prisão preventiva, na medida em que ele estaria preso há mais de 05 

(cinco) meses sem que a instrução processual tenha iniciado, ressalto 

que se trata de Ação Penal complexa ajuizada em face de 56 acusados, 

dentre os quais foram denunciados pessoas que estão localizadas fora 

da Comarca da Capital, havendo a necessidade de expedição de Cartas 

Precatórias para o cumprimento dos atos processuais.

Deste modo, observo que, até o presente momento, o prazo da prisão 

preventiva é razoável, porque os fatos são complexos, envolvendo 

membros do Comando Vermelho - CV e ainda denunciados que estão se 
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furtando à aplicação da lei penal, na medida em que não são localizados 

para serem citados.

Friso, ainda, que parte dos acusados dão causa ao atraso para o início da 

Instrução Processual, visto que, embora devidamente citados, não 

apresentaram as respectivas Respostas à Acusação, em que pese 

afirmem que possuem Advogado constituído.

Assim, a jurisprudência do STF tem reconhecido caracterizar-se ausência 

de constrangimento ilegal, quando tal excesso deriva das circunstâncias e 

da complexidade do processo, não sendo eventual retardamento fruto de 

inércia e desídia do Poder Judiciário.

Com efeito:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO 

CRIMINOSA. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 

FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO RÉU. ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA ESTRUTURADA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS 

ATIVIDADES DO GRUPO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE 

PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 

COMPLEXIDADE DO FEITO, COM 5 RÉUS, COM ADVOGADOS 

DIFERENTES, 3 CRIMES E INÚMERAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE 

EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. REITERADOS PEDIDOS DE 

LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.1. O habeas corpus não 

é o meio adequado para a análise de tese negativa de autoria por exigir, 

necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, 

procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional 

de rito célere e de cognição sumária.2. Para a decretação da prisão 

preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da 

materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. 

Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se 

ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), 

demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF 

e STJ.3. Mostra-se fundamentada a prisão como forma de garantir a 

ordem pública em caso no qual se constata que o recorrente é integrante 

de organização criminosa fortemente armada - com explosivos, fuzis, 

pistolas, revólveres, coletes balísticos e munições -, bem estruturada e 

voltada para a prática de roubos à agências bancárias. Além disso, os 

réus são suspeitos da prática de outros crimes da mesma natureza. 

Restou evidenciado, no caso, a periculosidade concreta do recorrente e a 

necessidade de desestruturar a organização criminosa a fim de 

interromper a atividade ilícita. 4. A jurisprudência desta Corte é assente no 

sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de 

organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo. 

5. Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, 

não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais 

para a decretação da prisão preventiva.6. O constrangimento ilegal por 

excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma 

aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. 

7. Eventual retardo na tramitação do feito justifica-se (i) pela complexidade 

do feito que possui 5 réus, com advogados diversos, 3 fatos e inúmeras 

testemunhas; (ii) pela necessidade de expedição de carta precatória para 

citação; e (iii) pelos pedidos de revogação da prisão efetuados pela 

defesa dos réus. 8. Recurso improvido.(STJ – RHC: 98792 RS 

2018/0127955-0, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 

Turma, Data de Publicação 29.06.2018)

Diante do exposto, INDEFIRO o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva 

formulado às fls. 771/777 e, por consequência, MANTENHO a prisão 

preventiva decretada em face KAIO CÉSAR MELO DA SILVA, já que 

presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo 

Penal e por se mostrarem inadequadas e insuficientes as medidas 

cautelares diversas da prisão.

2. DA SITUAÇÃO PROCESSUAL.

Da análise dos autos, verifico a seguinte situação processual:

OPERAÇÃO TENTÁCULOS – COD. 588784.

 ACUSADOS CITAÇÃO RESPOSTA À ACUSAÇÃO SITUAÇÃO PRISIONAL

1 MARCOS DE SOUZA SANTOS FLS. 835. PRESO NA MATA GRANDE

2 MARCIA MARIA DOS SANTOS DIAS FLS. 786. PRESA NO ANA MARIA 

DO COUTO**

3 FABIANO FERNANDO PEREIRA PRESO EM CAMPO NOVO DOS PARECIS

4 PAULO TEODORO RIBEIRO FLS. 786. PRESO NA PCE**

5 TAYNA THALITA TOMAS DOS SANYOS FLS. 847 FLS.848/849. PRESA 

EM DOMICILIAR

6 JOSÉ ELGGY ALVES SILVA PRESO EM CAMPO NOVO DOS PARECIS

7 JONATHAN DOS SANTOS PRESO EM CAMPO NOVO DOS PARECIS

8 CLEITON DA SILVA LIMA FLS. 786. PRESO NA PCE**

9 AILTON ELIAS DA SILVA PRESO EM CAMPO NOVO DOS PARECIS

10 LORENILSON APARECIDO RODRIGUES FORAGIDO

11 DANILO SANTOS RAMOS FORAGIDO

12 JOSÉ MATEUS DOS SANTOS SILVA PRESO EM CAMPO NOVO DOS 

PARECIS

13 LEANDRO TRAJANO DA SILVA FORAGIDO

14 SILVESTRE DIONES DIAS PRESO EM CAMPO NOVO DOS PARECIS

15 ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ ---- FLS. 797. PRESO NA PCE (FLS. 

794-v)

16 UREDERSON DE SOUZA SANTOS ---- FLS. 881/886. PRESO EM 

CAMPO NOVO DOS PARECIS**

17 ERIVAN SANTOS DA SILVA PRESO EM CAMPO NOVO DOS PARECIS

18 PAULO CÉSAR ROSA BRAGA --- FLS. 876/877. PRESO EM CAMPO 

NOVO DOS PARECIS

19 ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO FLS. 794-v. FLS. 874. PRESO EM 

TANGARÁ DA SERRA

20 ADRIEL SEVERO DE SOUSA PRESO EM PRIMAVERA DO LESTE/MT

21 FABIO BARBOSA FRERES Negativo – fls. 782. PRESO NA PCE.

22 MISSIEL RIBEIRO FEITOSA PRESO EM CAMPO NOVO DOS PARECIS

23 JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA PRESO EM CAMPO NOVO DOS 

PARECIS**

24 CARLOVIC SILVA DOS SANTOS PRESO EM CAMPO NOVO DOS 

PARECIS

25 CARLOS DANIEL ELIAS DA SILVA PRESO EM CAMPO NOVO DOS 

PARECIS

26 KLISMAN AS SILVA PEREIRA FLS. 828. PRESO EM JUÍNA

27 CARLOS EDUARDO DA SILVA PEREIRA PRESO EM CAMPO NOVO DOS 

PARECIS

28 DARLI DOS SANTOS DIAS PRESO NA MATA GRANDE

29 LUCAS FERREIRA DO PRADO FLS. 828. PRESO EM JUÍNA

30 MARIA SIRLÂNGIA NUNES DA SILVA NEGATIVO - FLS. 828. PRESA 

NA ANA MARIA DO COUTO

31 MYLLENE KETLYN FIGUEIREDO FLORES NEGATIVO – FLS. 820-v. FLS. 

865/866. PRESA EM DOMICILIAR

32 JOSIMAR MARIA DA SILVA PRESO EM BARRA DO BUGRES

33 JULIANO DE SOUZA ALMEIDA FORAGIDO

34 CARLA SOUSA CONCEIÇÃO MEDIDAS CAUTELARES*

35 CAROLINE DA SILVA BISPO FORAGIDO

36 CASSIA VALÉRIA SOARES GALVÃO NEGATIVO – FLS. 794-v. FLS. 

867/869. PRESA EM DOMICILIAR

37 DAMIANA PATRICIA DA SILVA BATISTA NEGATIVO – FLS. 794-v. FLS. 

862/863. PRESA EM DOMICILIAR

38 FELIPE MARQUES DA ROCHA PRESO EM CAMPO NOVO DOS PARECIS

39 GUILHERME DOSSIATI PRESO EM CAMPO NOVO DOS PARECIS

40 JEFERSON TEIXEIRA ROCHA --- FLS. 870/873. MEDIDAS 

CAUTELARES*

41 JOÃO ALVES DA SILVA MEDIDAS CAUTELARES*

42 KAIO CESAR MELO DA SLVA PRESO EM CAMPO NOVO DOS PARECIS

43 KATIELY CRISTINA SANTANA FREIRE FORAGIDA

44 LEIDIANE FREIRE DOS SANTOS --- FLS. 856/859. MEDIDAS 

CAUTELARES*

45 LORAYNE DE ARAÚJO SILVA NEGATIVO – FLS. 794-v. PRESA EM 

DOMICILIAR

46 MARCELO SOUZA FORAGIDO

47 MÁRCIO ALMEIDA DA SILVA MEDIDAS CAUTELARES*

48 MÁRCIO FERREIRA DA COSTA MEDIDAS CAUTELARES*

49 MARIA ERIKA MELO DA SILVA NEGATIVO – FLS.843-v. FORAGIDA

50 MELIÁ COUTO VARJÃO DA SILVA --- FLS. 860/861. PRESA EM 

DOMICILIAR

51 NAIRA DE AMORIM SOUZA PRESA EM DOMICILIAR

52 RENAN SOUSA VIERO --- FLS. 852/855. MEDIDAS CAUTELARES*

53 RENATA SANTINE ARAÚJO DE JESUS NEGATIVO – FLS. 794-v. PRESA 

EM DOMICILIAR*

54 RODRIGO ARAÚJO DOS SANTOS NEGATIVO – FLS. 794-v. FORAGIDO

55 VICTOR ALEXANDRE SIQUEIRA MARCOLINO MEDIDAS CAUTELARES*

56 WELDER LUCAS SILVA FORAGIDO

Em análise detida da tabela acima apresentada, bem como ante aos 
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requerimentos formulados pelo digno Promotor de Justiça às fls. 787/793, 

assim DELIBERO:

I. OFICIE-SE ao Juízo da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, 

solicitando informações acerca do cumprimento das Cartas Precatórias de 

fls. 738, 742, 746, 750, 754 e 758, encaminhadas para a citação dos 

acusados: FABIANO FERNANDO PEREIRA, JOSÉ ELGGY ALVES SILVA, 

JONATHAN DOS SANTOS, AILTON ELIAS DA SILVA, JOSÉ MATEUS DOS 

SANTOS SILVA, SILVESTRE DIONES DIAS, ERIVAN SANTOS DA SILVA, 

MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA, 

CARLOVIC SILVA DOS SANTOS, CARLOS DANIEL ELIAS DA SILVA, 

CARLOS EDUARDO DA SILVA PEREIRA, GUILHERME DOSSIATI, FELIPE 

MARQUES DA ROCHA e KAIO CESAR MELO DA SILVA (TODOS PRESOS 

NA CADEIA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS).

II. DETERMINO que a Sra. Gestora Judiciária, EXPEÇA-SE o necessário 

para promover a citação dos seguintes acusados:

 a. ADRIEL SEVERO DE SOUSA (PRESO NA CADEIA PÚBLICA DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT).

b. FABIO BARBOSA FRERES (PRESO NA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO 

ESTADO - PCE).

c. JOSIMAR MARIA DA SILVA (PRESO NA CADEIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES/MT).

d. DARLI DOS SANTOS DIAS (PRESO NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA 

DE RONDONÓPOLIS/MT)

e. MARIA SIRLÂNDIA NUNES DA SILVA (PRESA NA PENITENCIÁRIA 

FEMININA ANA MARIA DO COUTO – MAY), devendo ser questionados se 

possuem Advogado constituído, ou se desejam ser assistidos pela 

Defensoria Pública.

III. Sem prejuízo, considerando que as acusadas LORAYNE DE ARAÚJO 

SILVA, NAIRA DE AMORIM SOUZA e RENATA SANTINE ARAÚJO DE 

JESUS, encontram-se em regime de prisão domiciliar e não foram citadas, 

OFICIE-SE à Central de Monitoramento Eletrônico, para que informe os 

endereços atualizados das mesmas.

a. Com a juntada dos endereços, CITEM-SE as acusadas, devendo ser 

questionadas se possuem Advogado constituído, ou se desejam ser 

assistidas pela Defensoria Pública.

IV. Quanto os acusados KLISMAN AS SILVA PEREIRA e LUCAS FERREIRA 

DO PRADO, em análise dos autos verifico que até o presente momento 

não apresentarem Respostas à Acusação, assim, CERTIFIQUE a Sra. 

Gestora Judicial quanto ao decurso de prazo para apresentação na forma 

do disposto pelo art. 396 do CPP.

a. Não havendo qualquer manifestação das partes, desde já NOMEIO o 

nobre Defensor Público que atua perante este Juízo para promover a 

defesa dos acusados KLISMAN AS SILVA PEREIRA e LUCAS FERREIRA 

DO PRADO.

 V. Após, DÊ-SE vista à Defensoria Pública para apresentação da 

Resposta à Acusação dos acusados MARCOS DE SOUZA SANTOS, 

MARCIA MARIA DOS SANTOS, PAULO TEODORO RIBEIRO e CLEITON DA 

SILVA LIMA, bem como eventual a apresentação dos acusados KLISMAN 

AS SILVA PEREIRA e LUCAS FERREIRA DO PRADO, devendo ser 

encaminhados todos os volumes.

VI. Finalmente, DÊ-SE vista ao Ministério Público para se manifestar quanto 

aos endereços para citação dos demais acusados, bem como acerca dos 

pleitos de fls. 797/812 e 881/886.

Tudo cumprido, VOLVAM-ME os autos conclusos para deliberação.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá – MT, 16 de dezembro de 2.019.

Ana Cristina Silva Mendes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 559730 Nr: 3475-88.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO RONDON DO VALE SILVA, ELIAN 

SILVA BISPO DE CAMPOS, BARBARA MAYARA QUEIROZ, PABLO 

AUGUSTO ALMEIDA DO NASCIMENTO, JOSE IGOR RODRIGUES DOS 

SANTOS, JOÃO ALVES DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257/O, ANDERSON DANTAS HERNANDES - OAB:21297/MT, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, TAICA DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21145/O, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB:11.323

 Processo nº 3475-88.2019.811.0042 - ID: 559730

Vistos etc.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de Juliano 

Rondon do Vale Silva, Elian Silva Bispo de Campos, Jose Igor Rodrigues 

dos Santos, Barbara Mayara Queiroz, João Alves da Rosa e Pablo 

Augusto Almeida do Nascimento.

A Denúncia foi oferecida no dia 06/02/2019 (fls. 4/13) e recebida por este 

juízo em 18/02/2019 (fls. 346/347).

Às fls. 535/537, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso requereu 

a revogação da prisão preventiva de Elian Silva Bispo de Campos, sob o 

argumento de que o juízo ao decretar a medida fundamentou-se somente 

na gravidade abstrata do delito.

Ás fls.607/608,638/639,622/627, 640/648, os réus Pablo Augusto Almeida 

do Nascimento, Juliano Rondon do Vale Silva, Elian Silva Bispo de Campos, 

Jose Igor Rodrigues dos Santos e João Alves da Rosa e Barbara Mayara 

Queiroz, devidamente citados, apresentaram as respostas à acusação.

Às fls. 640/648, a defesa de Barbara Mayara Queiroz, quando da 

apresentação da resposta à acusação, pugnou pela concessão da prisão 

domiciliar.

Às fls. 698/700, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva de 

Juliano Rondon do Vale Silva, Elian Silva Bispo de Campos, Jose Igor 

Rodrigues dos Santos e João Alves da Rosa, argumentando, em síntese, 

que não estariam presentes os requisitos necessários para a decretação 

da prisão preventiva, aliado ao fato dos acusados possuírem residência 

fixa, atividade licita e demonstração de boa conduta social.

Às fls. 654/656, este Juízo analisou as respostas à acusação e designou 

audiência de instrução e julgamento para o dia 30/05 e 05 e 10/06/2019.

Na decisão que analisou as respostas à acusação, foi determinado que, 

após o cumprimento das diligencias necessárias para a realização das 

audiências designadas, os autos fossem remetidos ao Ministério Público 

para manifestação acerca do pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pela defesa do réu Elian Silva Bispo de Campos, bem como, 

para manifestação acerca do pedido de concessão do benefício da prisão 

domiciliar formulado pela Defesa Barbara Mayara de Queiroz.

Às fls. 701/706, aportou aos autos manifestação ministerial pugnando pelo 

indeferimento dos pedidos formulados pelas defesas dos acusados Elian 

Silva Bispo de Campos e Barbara Mayara de Queiroz.

Às fls. 718/720, em audiência realizada no dia 30 de maio de 2019, o 

Defensor Público requereu que fossem consideradas ilícitas e, 

consequentemente, desentranhadas dos autos as provas produzidas em 

fase inquisitorial (fls. 122/125), com violação do disposto nos art. 226 a 

228 CPP. Pugnou, ainda, pela anulação do ato, sob o argumento de 

violação ao Princípio do Promotor Natural.

Na ocasião, reiterou o pedido de revogação da prisão formulado às fls. 

698/700, em favor dos réus Juliano Rondon do Vale Silva, Elian Silva Bispo 

de Campos, Jose Igor Rodrigues dos Santos e João Alves da Rosa.

Requereu, ainda, a concessão de medidas diversas da prisão ao réu João 

Alves Da Rosa, com o fim de evitar a antecipação da condenação, uma 

vez que a pena poderá ser diversa do regime fechado, face a 

primariedade do acusado, aliado ao fato de que não lhe é imputado a 

prática do latrocínio.

 A defesa de Juliano Rondon Do Vale Silva requereu a realização da 

perícia no aparelho celular do acusado.

Este Juízo, em suas deliberações, concedeu à acusada Barbara Mayara 

Queiroz o benefício da prisão domiciliar, mediante monitoramento 

eletrônico.

Em relação ao requerimento de anulação do ato, sob o argumento de 

violação ao Princípio do Promotor Natural, por tratar-se de assunto 

complexo, foi postergada a análise do pedido.

Quanto aos requerimentos de revogação das prisões, formulados às fls. 

535/537 e 698/700 e reiterados na audiência, foi determinada a abertura 

de vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Determinou-se, ainda, que fosse oficiado à POLITEC para que enviasse, 

com a máxima urgência, o laudo da perícia realizada no aparelho celular da 

acusada Barbara Mayara Queiroz.

Às fls. 758/760, o Ministério Público manifestou-se contrariamente aos 

pedidos de revogação das prisões preventivas.

Às fls. 761/792, quando da realização da audiência designada para o dia 

10/06/2019, o Defensor Público reiterou os pedidos formulados na 
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audiência realizada no dia 30/05/19.

Encerrada a instrução, este Juízo determinou a intimação das partes para 

apresentação das alegações finais, nos termos do art. 403, §3º do Código 

de Processo Penal, postergando a análise dos pedidos de revogação das 

prisões preventivas, para depois de apresentadas as alegações finais.

A defesa do réu Juliano Rondon do Vale Silva apresentou as alegações 

finais no dia 12/11/2019 (fls. 860/902).

A defesa do réu Pablo Augusto Almeida do Nascimento apresentou a 

alegações finais no dia 15/08/2019 (fls. 820/829).

A defesa dos réus Elian Silva Bispo de Campos, Jose Igor Rodrigues dos 

Santos e João Alves da Rosa apresentou as alegações finais no dia 

07/10/2019 (fls. 836/847).

Às fls. 909, foi expedido mandado de intimação para que a acusada 

Barbara Mayara Queiroz, no prazo de 05 dias, indique novo advogado 

para efetuar sua defesa, ou, no mesmo prazo, manifestar-se acerca do 

desejo de ser patrocinada pela Defensoria Pública, com a advertência de 

que em caso de silêncio, esta será nomeada para prosseguir em sua 

defesa.

Às fls. 904/908, aportou aos autos o laudo da perícia realizada nos 

aparelhos celulares, apreendidos ao tempo da prisão em flagrante.

É o relatório do necessário. Decido.

1. Passo a análise do pedido de revogação da prisão preventiva dos réus 

Elian Silva Bispo de Campos, Jose Igor Rodrigues dos Santos, João Alves 

da Rosa e Juliano Rondon do Vale Silva, formulado às fls. 698/700 e 

reiterados às fls. 718/720 e 761/792.

Inicialmente, registro que este Juízo gostaria de estar julgando este 

processo o mais rápido possível. Contudo, ainda se encontra pendente a 

apresentação de alegações finais por parte da defesa da acusada 

Barbara Mayara Queiroz.

Assim, eventual excesso de prazo para a formação da culpa não pode 

ser atribuído a este Juízo, mas às peculiaridades do feito, considerando 

sua complexidade, a pluralidade de réus (06), com advogados diferentes.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Ministério Público 

imputou aos acusados Elian Silva Bispo de Campos, Jose Igor Rodrigues 

dos Santos e Juliano Rondon do Vale Silva a prática dos delitos descritos 

no artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/13, e art. 157, §3º, II, cc. art. 29, ambos do 

Código Penal.

Imputou, ainda, aos acusados Elian Silva Bispo de Campos e Jose Igor 

Rodrigues dos Santos a prática do delito descrito no artigo 16, § único, IV, 

da Lei 10.826/2003.

Com relação ao acusado João Alves da Rosa, foi lhe imputada a prática 

dos delitos descritos no artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/13 e art. 16, § único, 

IV, da Lei 10.826/2003.

O decreto de prisão preventiva foi exarado com base na manutenção da 

ordem pública, sob as hipóteses da gravidade concreta dos delitos, 

estando os acusados presos preventivamente desde o dia 18/01/2019.

Em síntese, depreende-se dos autos, que os acusados Juliano Rondon do 

Vale Silva, Elian Silva Bispo de Campos, Jose Igor Rodrigues dos Santos, 

João Alves da Rosa, juntamente com os acusados Barbara Mayara 

Queiroz e Pablo Augusto Almeida do Nascimento, em data incerta, porém, 

até o dia 15/01/2019, a princípio, promoveram, constituíram e integraram 

pessoalmente organização criminosa.

Verifica-se, ainda, que os acusados Elian, José Igor, Pablo e Juliano, com 

suporte garantido pela organização criminosa Comando Vermelho – CVMT, 

através dos codenunciados João Alves Da Rosa e Barbara Mayara 

Queiroz, no dia 15/01/2019, supostamente, teriam participado da prática de 

delito hediondo (latrocínio), ocorrido no estabelecimento empresarial do 

tipo Lava lato, situado na rua Oriente Tenuta, nº 320, bairro Consil, nesta 

urbe.

Em que pese o encerramento da instrução processual, entendo que a 

manutenção da prisão preventiva dos acusados se revela necessária 

para a garantia da ordem pública, sob as hipóteses da gravidade concreta 

dos delitos, bem como, para assegurar a aplicação da lei penal.

A ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente 

na tranquilidade do meio social.

 Assim, devemos ter em mente a perspectiva do contesto social que tanto 

sofre com a insegurança a ponto de se ter uma série de doenças 

psicológicas que acometem a sociedade em decorrência da delinquência 

desenfreada.

Com efeito, há informações consistentes da participação dos acusados na 

organização criminosa CV-MT voltada para prática de crimes graves, tais 

como, captação de novos membros para a facção e a comercialização de 

entorpecentes e armas de fogos, sendo evidenciada a gravidade concreta 

da ação delituosa.

Insta salientar que a referida organização criminosa é notoriamente 

conhecida por ser violenta, já que possui histórico de matar ou castigar 

fisicamente seus próprios integrantes que descumprem suas regras, bem 

como, promovem ataques às unidades de segurança pública e agentes de 

segurança do Estado, de modo que a prisão preventiva é medida 

necessária para garantia da ordem pública.

Outrossim, constitui dever do Estado, direito e responsabilidade de todos 

(art. 144 da CF/88), a incolumidade das pessoas e do patrimônio, devendo 

o Judiciário, como aparelho necessário e custeado pela sociedade, atuar 

no sentido de garantir o mínimo de segurança para que o cidadão tenha 

uma vida digna e possa andar sem sobressalto nas ruas, a fim de cessar 

esse tipo de insegurança.

Ademais, está evidenciado indícios da participação dos acusados na 

prática de crimes apenados com pena superior a 04 (quatro) anos.

Destaco que, em relação aos réus Juliano Rondon do Vale Silva, Elian 

Silva Bispo de Campos e Jose Igor Rodrigues dos Santos, a pena prevista 

para o crime do art. 157, §3º, II, do Código Penal, é de 20 (vinte) a 30 

(trinta) anos de reclusão e, em caso de condenação, a pena mínima 

prevista para o delito atrai o regime fechado, por ser superior a 08 (oito) 

anos.

Neste passo, a prisão preventiva se faz necessária também para garantir 

a aplicação da lei penal, sob a perspectiva de assegurar a eficácia e os 

efeitos da sentença, tutelando, portanto, o próprio processo, uma vez que 

os réus soltos poderão empreender fuga do distrito da culpa.

Descabida, também, é a ideia de que condições favoráveis, (domicílio 

certo, ocupação lícita), são capazes de afastar a necessidade da 

manutenção da custódia cautelar. É que tais condições não afastam a 

necessidade da segregação processual, quando presentes os requisitos 

legais e as hipóteses ensejadoras da medida.

Nesse sentido:

“A respeito do preenchimento das condições pessoais favoráveis ao 

paciente, como é cediço, elas, por si só, não autorizam a revogação da 

prisão preventiva, quando esta se encontra fundamentada e necessária 

para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, conforme vem 

ditando a jurisprudência (RSTJ 27/ 112, 50/383, 55/77, 66/33, 73/84, TTJ 

100/563).” (Rel. Des. Pedro Menin, HC n.º 990.09.215879-1, 16. Câm. 

Criminal, julg. em 01.12.2009)

No caso em tela, é forçoso constatar que as medidas cautelares 

alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), não se mostram 

suficientes, adequadas ou proporcionais ao delito praticado e à 

periculosidade dos réus e, consequentemente, não são capazes de 

produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública e 

da aplicação da lei penal.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória e mantenho o 

decreto de prisão preventiva, com base nos fundamentos das decisões 

de fls. 223/226, 433/436, 442/445 e 447/451, acrescidos das razões 

expostas neste decisum.

2. No que concerne ao requerimento de reconhecimento da ilicitude das 

provas produzidas com violação do disposto nos artigos 226 a 228 CPP, 

em fase inquisitorial (fls. 122/125), e consequente desentranhamento, há 

jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores no sentido de que 

eventuais irregularidades praticadas no procedimento atacado, não gera a 

nulidade invectivada. Vejamos:

 “HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO EM CASOS 

EXCEPCIONAIS DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AFETE 

A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. ART. 212 DO 

CPP. INVERSÃO NA ORDEM DE FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS. 

RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. INOBSERVÂNCIA DO 

PRECEITO INSCULPIDO NO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 

1. Esta Corte não deve continuar a admitir a impetração de habeas corpus 

(originário) como substitutivo de recurso, dada a clareza do texto 

constitucional, que prevê expressamente a via recursal própria ao 

enfrentamento de insurgências voltadas contra acórdãos que não 

atendam às pretensões veiculadas por meio do writ nas instâncias 

ordinárias. 2. Verificada hipótese de dedução de habeas corpus em lugar 

do recurso cabível, impõe-se o não conhecimento da impetração, nada 

impedindo, contudo, que se corrija de ofício eventual ilegalidade flagrante 

como forma de coarctar o constrangimento ilegal. 3. A Lei n. 11.690, de 9 

de junho de 2008, alterou a redação do art. 212 do Código de Processo 
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Penal, passando-se a adotar o procedimento do Direito Norte-Americano, 

chamado cross-examination, no qual as testemunhas são questionadas 

diretamente pela parte que as arrolou, facultada à parte contrária, a 

seguir, sua inquirição (exame direto e cruzado), e ao juiz, os 

esclarecimentos remanescentes e o poder de fiscalização. 4. Entretanto, 

ainda que se admita que a nova redação do art. 212 do Código de 

Processo Penal tenha estabelecido uma ordem de inquiridores de 

testemunhas, à luz de uma interpretação sistemática, a não observância 

dessa regra pode gerar, no máximo, nulidade relativa, por se tratar de 

simples inversão, dado que não foi suprimida do juiz a possibilidade de 

efetuar as perguntas, ainda que subsidiariamente, para o esclarecimento 

da verdade real, sendo certo que, aqui, o interesse protegido é exclusivo 

das partes. Ademais, em tema de nulidades, vige o princípio pas de nullité 

sans grief (art. 563 do CPP), cabendo ao interessado demonstrar 

objetivamente o prejuízo suportado pelo ato que aponta como 

processualmente inválido, o que não ocorreu na hipótese. 5. A 

jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que a 

inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal não configura 

nulidade, notadamente quando realizado com segurança pelas vítimas em 

juízo, sob o crivo do contraditório, e a sentença vem amparada em outros 

elementos de prova. 6. Ademais, segundo a mesma orientação 

jurisprudencial, as disposições insculpidas no art. 226, do CPP, 

caracterizam recomendação legal, e não exigência. 7. Habeas corpus não 

conhecido” (STJ - HC 182.344/PR, 2010/0150523-0, Relator Min. OG 

FERNANDES. Órgão Julgador - T6 - SEXTA TURMA. DJe 17/06/2013.)

Assim sendo, considerando que o reconhecimento pessoal configura uma 

recomendação e não uma exigência legal, INDEFIRO o pedido de 

reconhecimento de ilicitude do reconhecimento e consequente 

desentranhamento. Ademais, por ocasião do Julgamento o Juízo poderá 

modular o valor probatório de tal ato, frente as demais provas dos autos.

3. Em relação ao requerimento de anulação da audiência de instrução e 

julgamento, formulado pelo Defensor Público Estadual sob o argumento de 

violação ao princípio do Promotor natural, uma vez que o GAECO é órgão 

de investigação, não estando lotado para a atuação em nenhuma das 

Vara Judiciais do Estado, também não prospera.

O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático de direito e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, sendo regido sob os princípios institucionais da unidade, 

indivisibilidade e independência funcional, conforme artigo 127, caput e o 

parágrafo primeiro, da Constituição Federal.

O princípio da unidade significa dizer que os membros do Ministério Público 

integram um só órgão, sob a direção única de um só Procurador-Geral. Já 

o princípio da indivisibilidade consiste em um Ministério Público uno, visto 

que um membro ministerial poderá substituir o outro, de acordo com as 

normas legais. Sobre o tema, ensina Alexandre de Moraes:

Unidade – A unidade significa que os membros do Ministério Público 

integram um só órgão sob a direção única de um só Procurador-geral, 

ressalvando-se, porém, que só existe unidade dentro de cada Ministério 

Público, inexistindo entre o Ministério Público Federal e os dos Estados, 

nem entre o de um Estado e o de outro, nem entre os diversos ramos do 

Ministério Público da União.

Indivisibilidade – O Ministério Público é uno porque seus membros não se 

vinculam aos processos nos quais atuam, podendo ser substituídos uns 

pelos outros de acordo com as normas legais. Importante ressaltar que a 

indivisibilidade resulta em verdadeiro corolário do princípio da unidade, pois 

o Ministério Público não se pode subdividir em vários outros Ministérios 

Públicos autônomos e desvinculados uns dos outros. (Direito 

constitucional / Alexandre de Moraes. – 33. ed. rev. e atual. até a EC nº 

95, de 15 de dezembro de 2016 – São Paulo: Atlas, 2017).

 Neste sentido, anoto-o ensinamento de Pedro Lenza:

unidade: sob a égide de um só Chefe, o Ministério Público deve ser visto 

como uma instituição única, sendo a divisão existente meramente 

funcional. Importante notar, porém, que a unidade se encontra dentro de 

cada órgão, não se falando em unidade entre o Ministério Público da União 

(qualquer deles) e o dos Estados, nem entre os ramos daquele;

indivisibilidade: corolário do princípio da unidade, em verdadeira relação de 

logicidade, é possível que um membro do Ministério Público substitua outro, 

dentro da mesma função, sem que, com isso, exista alguma implicação 

prática. Isso porque quem exerce os atos, em essência, é a instituição 

“Ministério Público”, e não a pessoa do Promotor de Justiça ou Procurador; 

(Direito constitucional esquematizado / Pedro Lenza. – 22. ed. – São Paulo 

: Saraiva Educação, 2018).

Assim, significa dizer que cada um dos membros ministeriais o representa 

como um todo, sendo, portanto, reciprocamente substituíveis em suas 

atribuições.

 Soma-se a isto, que a Constituição Federal consagrou no artigo 129, as 

funções institucionais do Ministério Público e, dentre elas, a de promover a 

ação penal pública, o que revela o monopólio constitucional da ação penal 

pública, na forma da lei. In verbis:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

Além da previsão constitucional, denota-se que o artigo 100, § 1º, do 

Código Penal, assim como, o artigo 25, inciso III, da Lei Orgânica Nacional 

do Ministério Público dos Estados, estabelece a titularidade exclusiva do 

Ministério Público para promover a ação penal pública, a qual será 

promovida na forma da lei. Vejamos o que diz o Código Penal:

Art. 100 - A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a 

declara privativa do ofendido.

§ 1º - A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, 

quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do 

Ministro da Justiça.

 No mesmo sentido, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dos 

Estados:

 Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e 

Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério 

Público:

(...)

III - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

Acresço que, o artigo 22, inciso III, da Lei Orgânica do Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, também, estabelece a titularidade exclusiva do 

Ministério Público para promover a ação penal pública. in verbis:

Art. 22. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, 

nesta e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:

(...)

III – promover, privativamente, a ação penal pública na forma da lei;

Diante disso, denota-se que o Ministério Público detém a atribuição para 

promover a ação penal pública, na forma da lei. Porém, qual seria esta 

“forma legal” que visa estabelecer as funções do órgão ministerial, no 

curso da ação penal?

 Conclui-se que a legislação que tem por finalidade regular as funções do 

Ministério Público no processo criminal é o Código de Processo Penal, 

conforme se depreende da leitura do artigo 257, inciso I, que estatui:

Art. 257. Ao Ministério Público cabe:

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma estabelecida 

neste Código;

 Acresço que “promover a ação penal”, significa dizer que o membro 

ministerial poderá e deverá realizar a gestão das provas e arcará com o 

ônus de sua produção, sendo tal incumbência indisponível e indelegável. 

Neste sentido, colaciono entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - 

PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL - NÃO COMPARECIMENTO DO 

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

E JULGAMENTO - PROVA DA ACUSAÇÃO PRODUZIDA PELO 

MAGISTRADO - VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E À 

IMPARCIALIDADE DO JUIZ - NULIDADE ABSOLUTA POR AFRONTA ÀS 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - PRELIMINAR ACOLHIDA - MÉRITO 

PREJUDICADO. - A Constituição da República, em seu art. 129, inciso I, 

consagrou o sistema acusatório como regente do processo penal 

brasileiro, ao dispor que compete ao Ministério Público "promover, 

privativamente, a ação penal pública, na forma da lei". Sendo assim, cabe 

ao órgão acusador tanto a gestão da prova quanto o ônus de sua 

produção, sendo tal incumbência indisponível e indelegável. (TJMG - 

Apelação Criminal 1.0450.14.000965-2/001, Relator(a): Des.(a) Amauri 

Pinto Ferreira , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/06/2015, 

publicação da súmula em 10/06/2015)

Citada a legislação que norteia de forma geral a instituição do Ministério 

Público, temos que o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime 

Organizado do Estado de Mato Grosso – GAECO/MT foi criado com a 

finalidade de atuar contra o crime organizado, com sede na Capital e 

atribuições em todo o território do Estado de Mato Grosso, pela Lei 

Complementar Estadual nº 119/2002.

Denota-se no artigo 2º, da aludida legislação, que o GAECO será 

composto por representantes das seguintes instituições: do Ministério 
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Público, Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar, cujas atribuições se 

encontram previstas no artigo 4º, in verbis:

Art. 4º São atribuições do GAECO:

I - realizar investigações e serviços de inteligência;

II - requisitar, instaurar e conduzir inquéritos policiais;

III - instaurar procedimentos administrativos de investigação;

IV - realizar outras atividades necessárias à identificação de autoria e 

produção de provas;

V - formar e manter bancos de dados;

VI - requisitar diretamente de órgãos públicos serviços técnicos e 

informações necessários à consecução de suas atividades;

VII - oferecer denúncia, acompanhando-a até seu recebimento, requerer o 

arquivamento do inquérito policial ou procedimento administrativo;

VIII - promover medidas cautelares preparatórias necessárias à 

persecução penal.

§ 1º Cada integrante do GAECO exercerá, respectivamente, suas funções 

institucionais conforme previsão constitucional e legal.

§ 2º Durante a tramitação do procedimento administrativo e do inquérito 

policial, o GAECO poderá atuar em conjunto com o Promotor de Justiça que 

tenha prévia atribuição para o caso.

§ 3º A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento 

administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será 

distribuída perante o juízo competente, sendo facultado ao Promotor de 

Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos 

autos.

Da análise da legislação mencionada, conclui-se que as atribuições dos 

Promotores de Justiça lotados no GAECO encerram-se com o recebimento 

da denúncia, de modo que só poderiam atuar no curso da ação penal, 

conjuntamente com o promotor natural do caso, se houver necessidade.

A limitação está clara e nem a maior boa vontade do intérprete conseguiria 

afastar a limitação imposta pela legislação estadual para admitir que o 

GAECO poderia funcionar além do oferecimento da denúncia.

O §1º, do artigo 4º, da Lei Complementar Estadual nº 119/2002, poderia 

dar suporte à interpretação diversa, já que fala que “cada integrante do 

GAECO exercerá, respectivamente, suas funções institucionais conforme 

previsão constitucional e legal”, porém, o caput, em seu inciso VII, é de 

clareza meridiana, impondo a limitação ilegal e inconstitucional, justamente 

porque contraria a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais.

 Logo, resta claro que tal limitação além de inconstitucional é ilegal, uma 

vez que afronta tanto o artigo 129, da Constituição Federal, já citado, como 

o artigo 25, III, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dos Estados – 

LOMPE (Lei nº 8.625/93).

Esta conclusão fica mais evidente quando se verifica que o Ministério 

Público não emitiu nenhuma resolução indicando outro promotor (que na 

pretensão da defesa seria o natural) a promover as ações penais 

relativas ao crime organizado, junto à 7ª Vara Criminal, além daqueles 

integrantes do GAECO.

Ora, se não há outro promotor indicado para promover a ação penal junto 

a esta unidade judiciária, a partir da denúncia, todas as instituições se 

encontrariam numa situação de perplexidade porquanto as ações 

envolvendo os crimes em comento sofreriam a “persecutio criminis”, 

apenas, até o recebimento da denúncia e desta fase não passariam por 

ausência total de promotor a promover a competente ação penal até seu 

término.

Para demonstrar esta assertiva basta verificar o teor da resolução (nº 

104/2015-CPJMT) que regulamenta a 14ª, 17ª e 24ª Promotorias de Justiça 

Criminais, vinculadas à 7ª Vara Criminal de Cuiabá, donde se extrai que 

nenhuma das promotorias citadas tem atribuição para processar 

demandas que versam sobre CRIME ORGANIZADO.

Conclusivamente cabe ao GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O 

CRIME ORGANIZADO – GAECO a atribuição de oferecer a denúncia e 

promover a ação penal de tais delitos, sendo seus membros, eles 

próprios, os requestados Promotores Naturais.

Nesta esteira, registro que o § 3º, do artigo 4º, da Lei Complementar 

Estadual nº 119/2002, tem por finalidade de conceder atribuição para que 

os membros do GAECO atuem perante o juízo competente para conhecer 

e para julgar a prática do delito de organização criminosa, ou seja, para 

que atuem perante este unidade judiciária, a qual detém atribuição estadual 

para processar e julgar o crime em comento.

 Além disso, importa consignar que a Resolução nº 16/2003-CPJ, foi 

recentemente alterada pela Resolução 187/2019, do Colégio de 

Procuradores de Justiça, visando esclarecer a questão, acrescentando 

que os Promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial Contra o 

Crime Organizado – GAECO podem atuar na fase de investigação, 

oferecimento de denúncia e no curso da instrução processual, em todas 

as fases da persecução penal. Vejamos:

Art. 6º São atribuições do GAECO:

(...)

VI - atuar na fase de investigação, oferecimento de denúncia e no curso 

da instrução processual, em todas as fases da persecução penal, com a 

interposição de recursos cabíveis nos processos de sua atribuição;

 Assim, tenho que os membros do GAECO podem promover a ação penal 

pública isoladamente, ou seja, atuar perante juízo em todas as fases 

processuais, sem a obrigatoriedade de atuarem em conjunto com outro 

promotor, como pretende a Defesa.

A análise da resolução nº 104/2015 (mais especificamente em seu artigo 

12), editada pelo Conselho de Procuradores de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, abaixo transcrita, leva à conclusão que a 14ª, 17ª e 24ª 

Promotorias de Justiça Criminais estão, apenas, na condição de meras 

substitutas tabelares e não figuram como promotores naturais a 

funcionarem nos delitos de organização Criminosa.

Art. 4º. Comarca de Cuiabá:

(...)

f) Às 14ª, 17ª e 24ª Promotorias de Justiça (Promotorias Criminais 

Especializadas na Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária) 

compete atuar nos processos e procedimentos que apurem a prática de 

crimes contra a Administração Pública, contra a Ordem Econômica e 

Tributária e de feitos relacionados à lavagem de dinheiro em trâmite junto à 

Vara Judicial Especializada para o Crime Organizado em Cuiabá, podendo, 

atuar de forma concorrente com os demais membros do Ministério Público 

em todo o território do Estado de Mato Grosso.

(...)

Art. 12. Na impossibilidade de atuação judicial, os Promotores de Justiça 

que atuam no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado - 

GAECO serão substituídos pelas 14ª, 17ª e 24ª Promotorias de Justiça 

Criminais de Cuiabá.

Além disso, ressalto que a resolução nº 104/2015 (mais especialmente no 

seu artigo 11) estabelece que os Promotores de Justiça que atuam no 

Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO são 

substitutos tabelares dos Promotores da 14ª, 17ª e 24ª Promotorias de 

Justiça Criminais, porquanto, resta evidente o despropósito da limitação 

feita na legislação estadual, uma vez que, se podem promover a ação 

penal como meros substitutos, porque não poderiam promovê-la como o 

promotor natural, por isso, tal limitação está desconforme com a 

Constituição Federal e as leis infraconstitucionais.

Art. 11. Nas Promotorias de Justiça de Entrância Final, observada a área 

de atuação, as substituições ocorrerão de forma que o titular da última 

Promotoria de Justiça substitua o da primeira. Quando necessário, as 

substituições obedecerão o mesmo critério, independentemente da área 

de atuação, com exceção das 20ª e 25ª Promotorias de Justiça Criminais 

da comarca de Cuiabá e da 8ª Promotoria de Justiça Criminal da comarca 

de Várzea Grande, que se substituirão entre si, e as 14ª, 17ª e 24ª 

Promotorias de Justiça Criminais de Cuiabá, que serão substituídas pelos 

Promotores de Justiça que atuam no Grupo de Atuação Especial contra o 

Crime Organizado – GAECO.

Aqui abro um parêntese para esclarecer que, pelo Princípio do Promotor 

Natural o sistema constitucional brasileiro vedou a designação casuística 

de membro do Ministério Público, pelo Procurador Geral de Justiça, 

objetivando evitar a figura de acusador de exceção. Sobre o tema, ensina 

o jurista Renato Brasileiro:

“Consiste o princípio do promotor natural no direito que cada pessoa 

(física ou jurídica) tem de ser processada somente pelo órgão de 

execução do Ministério Público cujas atribuições estejam previamente 

fixadas por lei, sendo vedadas designações casuísticas e arbitrárias de 

Promotores de Justiça (ou Procuradores da República) de encomenda 

após a prática do fato delituoso (post factum). Cuida-se de verdadeira 

garantia do devido processo legal, destinada a proteger tanto o membro do 

Ministério Público, na medida em que lhe assegura o exercício pleno e 

independente do seu ofício, quanto a tutelar a própria coletividade, a quem 

se reconhece o direito de ver atuando, em quaisquer causas, apenas o 

Promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios abstratos e 

pré-determinados estabelecidos em lei. Funcionando como verdadeira 

garantia constitucional da isenção na escolha dos representantes 

ministeriais para atuarem na persecução penal, este princípio visa 
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assegurar o pleno e independente exercício das atribuições ministeriais, 

repelindo do nosso ordenamento jurídico a figura do acusador de exceção 

designado com a finalidade de processar uma pessoa ou um caso 

especifico.” (Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, volume 

único, 2ª ed., pág. 1162).

 No caso em apreço, a condição dos membros do Grupo de Atuação 

Especial Contra o Crime Organizado do Estado de Mato Grosso – 

GAECO/MT não se coaduna minimamente com o estado de designação 

casuística ou de interferência hierárquica indevida, vedados pela ordem 

constitucional, como dito alhures.

 Pelo contrário, o GAECO não foi instituído para atuar em caso específico. 

A sua competência foi previamente estabelecida em legislação estadual, a 

qual atribuiu aos membros do Ministério Público competência para atuarem 

nos casos concernentes ao CRIME ORGANIZADO, tanto na fase 

investigativa como na promoção das ações penais pertinentes, devendo 

ser desconsiderada (por ser inconstitucional e ilegal) a limitação imposta 

pelo artigo 4º, VII, da Lei Complementar Estadual nº 119/2002.

Acresço, ainda, que os promotores integrantes do GAECO, são 

designados pelo Procurador-Geral de Justiça, após ouvir o Conselho 

Superior do Ministério Público. Assim, não há que se falar que o GAECO 

ofendeu o princípio do PROMOTOR NATURAL, uma vez que detém 

atribuição para promover as ações penais nos casos concernentes ao 

CRIME ORGANIZADO, nos termos da Constituição Federal e das leis 

infraconstitucionais.

Além disso, registro que o fato do Promotor de Justiça participar da 

investigação criminal, não o impede de promover a correspondente ação 

penal. Aliás, consigno que o Supremo Tribunal Federal já superou esta 

discussão no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.727, in verbis:

 “Questão constitucional com repercussão geral. Poderes de investigação 

do Ministério Público. Os artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, 

e 144, inciso IV, § 4º, da Constituição Federal, não tornam a investigação 

criminal exclusividade da polícia, nem afastam os poderes de investigação 

do Ministério Público. Fixada, em repercussão geral, tese assim sumulada: 

“O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade 

própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que 

respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a 

qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por 

seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, 

também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em 

nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os 

incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre 

presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle 

jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 

14), praticados pelos membros dessa instituição.” (STF - RE: 593727 

MINAS GERAIS, Relator: Min. CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 

14/05/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/09/2015).

Registro, ainda, que a discussão sobre a legitimidade da atividade, em 

juízo, dos membros do Ministério Público que atuaram na fase 

investigativa, se encontra pacificada e inclusive, constituiu objeto de 

súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

STJ – Súmula nº 234: A Participação de membro do Ministério Público na 

fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição 

para o oferecimento da denúncia.

Por todo o exposto, tenho que a legislação que instituiu o GAECO e a 

resolução de regulamentação são inconstitucionais e ilegais, em seus 

diapositivos que limitam as funções dos Promotores de Justiça, lotados no 

GAECO, afrontando a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais, 

as quais não impõem tais limites.

 As mencionadas normas limitadoras são inconstitucionais e ilegais, 

porque, se assim não fossem, restar-se-ia na inimaginável situação de 

haver promotor nas ações de crime organizado, apenas, para oferecer a 

denúncia que não evoluiria. Ficariam paradas por falta de promotores.

Diante disso, por limitarem a função do Ministério Público de “promover a 

ação penal, na forma da lei”, entendo pela necessidade de reconhecer a 

inconstitucionalidade dos dispositivos limitadores mencionados, por meio 

do controle de constitucionalidade difuso, uma vez que nem a constituição 

e nem as normas infraconstitucionais (Código Penal, Código de Processo 

Penal, Lei Orgânica do Ministério Público dos Estados e Lei Orgânica do 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso) impõem tais limites.

Tal limitação é também ilegal, porquanto invade seara legislativa de 

competência privativa da união.

Friso que o controle de constitucionalidade difuso ou incidental (incidenter 

tantum), pode ser reconhecido de ofício por magistrado de primeiro grau, 

quando em ação concreta se deparar com inconstitucionalidade de lei que 

consiste em questão prejudicial ao julgamento do feito, nos termos do 

artigo 97, da Constituição Federal. Neste sentido, anoto entendimento 

jurisprudencial:

 AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU A 

PROGRESSÃO DE REGIME COM BASE NA FRAÇÃO DE 1/6 AO APLICAR 

PRECEDENTE DO STF QUE AFASTOU A HEDIONDEZ DO TRÁFICO 

PRIVILEGIADO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA 

A INEXISTÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES E VINCULANTES DAS 

DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE DIFUSO – NÃO ADOÇÃO DA 

TEORIA DA ABSTRATIVIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE – MAGISTRADO QUE ESTARIA A MODIFICAR O 

TÍTULO EXECUTIVO – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE ADOTAR 

INTERPRETAÇÃO IDÊNTICA ÀQUELA CONSTRUÍDA PELA SUPREMA 

CORTE – DEVER DE COERÊNCIA E INTEGRIDADE – PRINCÍPIO DA 

ISONOMIA – AUSÊNCIA DE “DISTINGUISHING” – RECURSO DESPROVIDO. 

Desvela-se perfeitamente possível ao juiz primeiro conceber a 

inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a hediondez do 

tráfico de drogas não atingiria a modalidade prevista no § 4º do art. 33 da 

lei 11.343, seja porque ao julgador também é dado realizar controle difuso 

de constitucionalidade [máxima efetividade e supremacia da Constituição!], 

seja porque também os juízes de primeiro grau devem zelar pela coerência 

e integridade do direito, em nítida colaboração ao dever de manter estável 

a jurisprudência nacional, efetivando, pois, o princípio da isonomia [art. 5º, 

CRFB] em uma de suas mais importantes dimensões: evitar que casos 

semelhantes sejam jugados de forma d iversa.  (N. U 

0005873-58.2015.8.11.0006, AgExPe 154549/2016, DES.ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

08/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017)

PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO EM SENTIDO 

ESTRITO. AÇÃO PENAL. EX-PREFEITO. PRERROGATIVA DE FORO. ART. 

84, PARÁGRAFO 1o DO CPP. CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE. OBJETO ÚNICO DO RECURSO. 

INADMISSIBILIDADE. - No exercício do controle incidental ou difuso da 

constitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afeto a 

qualquer órgão do Poder Judiciário, a decisão do litígio reclama, como 

premissa lógica, o exame da questão de constitucionalidade aventada, 

assim configurada como prejudicial. - Na hipótese, o objeto do recurso se 

esgota no pedido de declaração da inconstitucionalidade do parágrafo 1o 

do art. 84 do CPP, com a devolução do processo ao Juízo singular - 

providência própria do controle concentrado de constitucionalidade, que 

esvaziaria o objeto do recurso, impedindo a continuidade do julgamento, à 

falta de controvérsias outras a serem solvidas. - Argüição de 

inconstitucionalidade rejeitada, por inadmissível. Recurso não conhecido. 

(PROCESSO: 9805313220, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO 

WILDO, Pleno, JULGAMENTO: 23/10/2003, PUBLICAÇÃO: DJ - 

Data::23/12/2003 - Página::184 - Nº::248)

PROCESSUAL PENAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. 

INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA 

PRÓPRIA COMPETÊNCIA. PODER-DEVER DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 105, I, "A", DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. LIMITAÇÃO DO 

FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DELITOS PRATICADOS EM 

RAZÃO E NO EXERCÍCIO DO CARGO. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE 

CONTAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. 1. Compete ao 

Superior Tribunal de Justiça interpretar o art. 105, I, "a", da Constituição 

Federal, que trata de sua competência originária, hipótese em que atua 

como qualquer juiz, sendo, portanto, apto para conhecer de questões 

relativas à própria competência. Como qualquer magistrado e tribunal, 

também o Superior Tribunal de Justiça tem o poder-dever de prestar a 

jurisdição e, para tanto, decidir, quando necessário, sobre as regras de 

sua competência. No Brasil, a regra sempre foi a de controle difuso de 

constitucionalidade, estabelecida inclusive na atual Carta Magna. Assim, a 

todo juiz compete interpretar a Constituição, não sendo função privativa do 

Supremo Tribunal Federal. (QO na APn 857/DF, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 

28/02/2019)

 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA - REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COPEL - ILEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DETERMINAÇÃO 
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DO VALOR A SER RESTITUÍDO - AFERIÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO - 

DECLARAÇÃO INCIDENTER TANTUM DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO 

JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - POSSIBILIDADE - LEI PREEXISTENTE À 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL VIGENTE - CONTROLE DIFUSO DE 

COMPATIBILIDADE CONSTITU-CIONAL - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 

COBRANÇA INDEVIDA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - PROVA DO 

RECOLHIMENTO INDEVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

ADEQUAÇÃO. 3. O art. 97 da Constituição Federal não tem o condão de 

impossibilitar que o juiz monocrático declare, incidentalmente e em ação 

concreta, a inconstitucionalidade de lei quando esta se constitui em 

questão prejudicial ao julgamento do litígio submetido à sua apreciação. 4. 

Possível é a análise, via controle difuso, da compatibilidade de lei 

preexistente com o texto constitucional vigente. O posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal que obsta o exame de constitucionalidade 

superveniente em sede de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 

remete ao controle difuso o exame de compatibilidade desta lei anterior 

com a atual Carta Magna. (TAPR - Oitava C.Cível (extinto TA) - ACR - 

261765-2 - Castro - Rel.: Rosana Amara Girardi Fachin - Unânime - J. 

26.10.2004)

Diante de todo exposto, com fundamento no art. 97 da CF, DECLARO 

INCONSTITUCIONAL a parte do inciso VII, do art. 4º da Lei Complementar 

Estadual 119/2002, onde se lê: “acompanhando-a até o seu recebimento”.

Por consequência, RECONHEÇO a atribuição do Grupo de Atuação 

Especial Contra o Crime Organizado do Estado de Mato Grosso – 

GAECO/MT para promover a ação penal pública, junto a esta unidade 

judiciária, sendo seus membros os promotores naturais a promover as 

respectivas ações penais, pelo que INDEFIRO o pedido formulado pelo 

Defensor Público Estadual, às fls. 719.

4. CERTIFIQUE a Sra. Gestora Judicial quanto ao cumprimento do mandado 

de intimação de fls. 909, bem como, se decorreu o prazo assinalado.

5. Considerando que as mídias mencionadas às fls. 904/908 (paginação 

do laudo pericial fls. 06) não foram encaminhadas a este Juízo, oficie-se à 

Autoridade Policial para que, no prazo de 10 (dez dias), encaminhe as 

referidas mídias.

Intimem-se.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá - MT, 18 de dezembro de 2019.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000957-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. D. C. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. M. L. F. (REQUERIDO)

J. P. M. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo nº 1000957-77.2020.8.11.0041. VISTOS. Trata-se de 

Pedido de Providências Protetivas, requerido por FLAVIA ROCHA DA 

COSTA em face de JOSÉ PEDRO MARQUES LOPES FILHO, sendo o pedido 

deferido – id. 27888831, e estando as partes devidamente intimadas - id. 

28010469. Na sequência, a requerente apresenta petição e documentos - 

id. 28065508, em que requer: a) o aditamento do pedido de providências 

para que o requerido seja compelido a abster-se de qualquer ato 

administrativo relacionado a empresa Livre Assessoria e Consultoria, 

tampouco tome posse de qualquer patrimônio, quantia pecuniária ou 

documento relacionado à mesma; b) que o requerido seja compelido à 

imediata restituição do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao patrimônio 

material da requerente, sob pena de que seja decretada sua prisão por 

caracterizada violência patrimonial; c) que seja deferida a extensão dos 

efeitos das medidas protetivas ao Sr. JOSÉ PEDRO MARQUES LOPES; d) 

que seja oficiado o Banco Santander S/A dando-lhe ciência da medidas 

deferida; e, e) que seja oficiada a referida instituição financeira para que 

disponibilize as imagens do circuito interno de câmeras de monitoramento 

do dia 08 e 15 de janeiro, entre 11h e 16h, para fins de comprovar o 

comparecimento do requerido ao local, acompanhado de seu pai, no 

sentido de efetuar saque e requerer o encerramento da referida conta 

bancária, em detrimento do patrimônio da requerente. Em primeiro lugar, 

com relação ao pedido de aditamento do pedido de providências para que 

o requerido seja compelido a abster-se de qualquer ato administrativo 

relacionado a empresa Livre Assessoria e Consultoria, tampouco tome 

posse de qualquer patrimônio, quantia pecuniária ou documento 

relacionado à mesma, entendo que apesar de toda a situação relatada, o 

mesmo não tem como ser deferido. Isso porque, da análise dos 

documentos apresentados no pedido da requerente se infere que a 

empresa se encontra registrada em nome do requerido (id. 28065524 - 

comprovante de inscrição e situação cadastral da Empresa Livre 

Assessoria e Consultoria Financeira - em nome de José Pedro Marques 

Lopes Filho Eireli), sem sequer ficar demonstrado qualquer tipo de 

sociedade com a requerente, o que inviabiliza a análise, pelo menos em 

sede de cognição sumária de deferimento de medidas protetivas (com 

cunho patrimonial), de qualquer questão que tenha por objetivo restringir a 

administração ou movimentação financeira da referida empresa. Ademais, 

esse Juízo entende que nenhuma determinação emanada deste Juízo 

Especializado em violência doméstica poderá afetar direito ou patrimônio 

de Empresa, bem como questões afetas à administração e distribuição de 

lucros, o que se dará em havendo, futuramente, reconhecimento de abuso 

de personalidade jurídica, o que deverá ser comprovado mediante ação 

própria, respeitado o devido procedimento e as garantias constitucionais 

do contraditório e da ampla defesa. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (...). Não cabe bloquear valores depositados em contas ou 

aplicações em nome de pessoa jurídica da qual os litigantes são sócios. O 

patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio da 

pessoa física dos sócios. E a empresa não faz parte deste processo. 

Ademais, os litigantes estão desfazendo o matrimônio, mas não é por isso 

que deixaram de ser sócios. Logo, qualquer questão relativa a 

administração da empresa ou distribuição de seus lucros não desata 

debate sobre Direito de Família. Por isso, se for do interesse de alguma 

das partes, deve se dar em ação própria perante o juízo competente. (....). 

DERAM PARCIAL PROVIMENTO”. (Agravo de Instrumento Nº 

70071916191, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui 

Portanova, Julgado em 09/03/2017). Logo, verificada a impossibilidade de 

se confundir a pessoa jurídica com a pessoa física, e ante a 

impossibilidade de produção de maior instrução probatória no presente 

procedimento cautelar, INDEFIRO o pedido de restrição ou abstenção de 

qualquer ato ou movimentação com relação a Empresa Livre Assessoria e 

Consultoria, por não se mostrar possível a afetação a direito ou patrimônio 

da referida empresa. Da mesma forma, INDEFIRO o pedido de que o 

requerido seja compelido à imediata restituição do valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) ao patrimônio material da requerente, uma vez que, 

conforme acima delineado a empresa em que consta a movimentação 

financeira do devido patrimônio está formalmente em nome do requerido, 

não existindo possibilidade, neste primeiro momento, de identificação da 

propriedade individual dos bens, o que deverá ser objeto de ação própria, 

em que se garanta o direito a ampla defesa e ao contraditório. Em razão da 

fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pedido para ciência do BANCO 

SANTANDER S/A, a respeito da presente medida protetiva, por se mostrar 

desnecessária ao caso concreto. Por outro lado, verifico a necessidade 

de deferimento do pedido de extensão dos efeitos das medidas protetivas 

ao Sr. JOSÉ PEDRO MARQUES LOPES, determinado as seguintes medidas 

protetivas em desfavor do mesmo, para se garantir a integral proteção à 

vítima de violência doméstica: i) Proibição ao agressor de aproximar-se da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 

500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006). ii) Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, 
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III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). iii) Proibição ao agressor de frequentar a 

residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local 

de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 

22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). No cumprimento do mandado, o oficial 

de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de 

medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. CITE-SE o requerido para 

que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, nos termos do art. 

306 do CPC, aplicado ao presente caso por analogia, por se tratar de 

procedimento cautelar. Conste no respectivo mandado a advertência de 

que o requerido deverá constituir advogado e, caso não possua 

condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria Pública 

Criminal para que apresente, tempestivamente, sua resposta escrita. 

Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o requerido deverá 

cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de prisão. 

PROCEDAM-SE as alterações necessárias para inclusão do requerido 

JOSE PEDRO MARQUES LOPES no polo passivo da ação. Outrossim, 

DEFIRO o pedido para que seja oficiado o BANCO SANTANDER S/A 

(Agência 3466, sito à Avenida Getúlio Vargas, nº 384, Centro, Cuiabá/MT), 

para que disponibilize as imagens do circuito interno de câmeras de 

monitoramento do dia 08 e 15 de janeiro, entre 11h e 16h, para fins de 

comprovar o comparecimento do requerido ao local, acompanhado de seu 

pai, no sentido de efetuar saque e requerer o encerramento da referida 

conta bancária. Sem prejuízo, e verificando a necessidade de uma 

tentativa de pacificação do conflito familiar, entendo prudente a realização 

de audiência de conciliação em que estejam presentes a requerente e os 

requeridos, oportunidade em que a situação poderá ser melhor 

esclarecida e possibilitará a efetiva solução das questões em litígio, que 

apresentam cunho eminentemente patrimonial. Para tanto, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 28/01/2020 às 13h00min. INTIME-SE a 

requerente, através de seu advogado - via DJE. INTIMEM-SE o requerido 

JOSÉ PEDRO MARQUES LOPES FILHO e o requerido JOSÉ PEDRO 

MARQUES LOPES. PROCEDA-SE as alterações necessárias no Sistema 

PJE. Ciência ao Ministério Público. CUMPRA-SE. Às providências. 

Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos Alves 

Corrêa Juíza de Direito em Substituição Legal ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1029998-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

A. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. L. A. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 08 Diligência: ID. JUSTIÇA GRATUITA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANA 

GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORREA PROCESSO n. 

1029998-60.2018.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: ALESSANDRA 

DIAS CAMARGO Endereço: RUA CINQÜENTA E CINCO, 299, BOA 

ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-720 POLO PASSIVO: Nome: 

GABRIEL LUCAS ALVES DE OLIVEIRA Endereço: RUA FRANCISCO 

ALBERTO CURVO, SN, (LOT CONSTRUMAT), PONTE NOVA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78115-286 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

VÍTIMA, quanto a SENTENÇA, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. SENTENÇA: A vítima ALESSANDRA DIAS 

CAMARGO, já qualificada nos autos em epígrafe, ingressou com pedido de 

providências requerendo a concessão de medidas protetivas previstas na 

Lei 11.340/2006 em desfavor de GABRIEL LUCAS DE OLIVEIRA pela 

prática de violência de gênero. Em 8/9/2018 foram concedidas medidas 

protetivas em favor da vítima, das quais as partes não foram intimadas, 

tendo em vista o endereço insuficiente apontado nos autos. (Certidões, Id 

20392742, 2615775, e 27605018). Instada a se manifestar, o Ministério 

Público deixou transcorrer o prazo legal sem se manifestar. (Certidão, Id 

27856944). Certidão de tentativa infrutífera de contato com a vítima (Id 

27916995). Desse modo, foram realizadas várias diligências no juízo para 

a tentativa de entrar em contato com a vítima para que a mesma se 

manifeste quanto ao interesse da manutenção das medidas protetivas, no 

entanto, até a presente data não foi possível. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme acima relatado, diante das diversas 

tentativas de contato com a vítima para informações acerca da 

manutenção das mesmas, observando-se ainda o lapso temporal 

transcorrido sem qualquer fato novo ou possibilidade de contato com a 

requerente, carece a necessidade de manutenção das medidas de 

urgência. Insta consignar que o deferimento de medidas protetivas de 

urgência não está condicionado a um processo principal, uma vez que 

elas podem ser pedidas pela ofendida, aplicadas isolada ou 

cumulativamente, substituídas, revogadas e revistas, a qualquer tempo, 

sempre que os direitos reconhecidos na Lei 11.340/2006 forem 

ameaçados ou violados (art. 19, § 2º, da referida Lei). Assim, não 

obstante os esforços empenhados, nos autos, para a localização da 

vítima, fica configurada a falta de interesse da requerente na persecução 

da ação. Isto posto, diante da ausência de interesse nas cautelares 

deferidas, REVOGO as medidas protetivas e com fundamento no art. 485, 

VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução de mérito. CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública 

Criminal. Após, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. 

Publique-se. CUMPRA-SE. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. OBSERVAÇÃO: 

Em caso de descumprimento das medidas pelo representado, entre em 

contato, imediatamente, com a Polícia Militar (via 190), Polícia Civil, 

Defensoria Pública, Ministério Público ou o Juízo da respectiva Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 23 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1027119-46.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

M. D. S. V. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. O. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1027119-46.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MIRIAN 

DA SILVA VIANA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: MARCO AURELIO OLIVEIRA DA CRUZ VISTOS. 

Compulsando os autos, verifico que a vítima manifestou que não deseja 

manter as medidas protetivas. (Id. 24004261). Instada, a representante do 

Ministério Público, opinou pela revogação das medidas protetivas 

deferidas. (Id. 24643749). Diante da manifestação da vítima, foi 

homologada a desistência da presente ação e a revogação das medidas 

protetivas, tendo sido os autos extintos, com fundamento no art. 200, 

parágrafo único c/c 485, III ambos do Código de Processo Civil (Id. 

25260587). Determinada a intimação, a vítima não foi localizada (Id. 

26158828). Desta forma, tendo em vista que a revogação das medidas se 

deu por requerimento da vítima, bem como diante da impossibilidade de 

intimação da mesma, DETERMINO o arquivamento dos autos, 

promovendo-se as devidas anotações e baixas necessárias. Por fim, em 

razão da manifestação da vítima em se retratar da representação feita na 

delegacia de polícia, DETERMINO que se faça cópia da presente decisão 

com respectiva juntada nos autos do Inquérito Policial, a fim de que seja 

oportunizada a audiência de retratação, nos termos do art. 16 da Lei 

11.340/06. Publique-se e CUMPRA-SE. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1021017-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. A. L. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1021017-08.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

EDMILSON MENDES DE SOUZA REQUERIDO: ISIELY APARECIDA LIMA DE 

ASSIS VISTOS. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com pedido de 

efeitos modificativos opostos por EDMILSON MENDES DE SOUZA (Id: 

27358757), contra a sentença que homologou acordo realizado entre as 

partes e extinguiu, parcialmente, a presente ação, argumentando, em 

síntese, a existência de omissão na referida sentença por não ter se 

pronunciado “com relação aos pontos que restaram controvertido, o valor 

da obrigação alimentícia e a partilha dos bens adquiridos na constância do 

casamento, bem como a intempestividade da contestação apresentada 

pela ré”, razão pela qual, pleiteia a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos para rescindir a sentença proferida. Os autos vieram conclusos 

para decisão. EIS O RELATO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando a decisão embargada, verifico que razão não assiste ao 

embargante, por não haver nela nenhum dos vícios descritos no art. 1022 

do CPC. Isto porque, a referida sentença homologou acordo realizado 

entre as partes e, em razão da referida homologação, julgou 

PARCIALMENTE extinta a presente ação, o que fez com fundamento nos 

artigos 487, III, “b” c/c art. 354, parágrafo único do Código de Processo 

Civil, que estabelece expressamente que: “Ocorrendo qualquer das 

hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá 

sentença e que a decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a 

apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de 

instrumento.” Não bastasse o fato de restar expressamente asseverado 

na sentença embargada que se tratava de extinção parcial da presente 

ação, constou ainda nela a determinação de continuidade do feito, com a 

intimação da ré para querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre a impugnação à contestação e contestação da 

reconvenção apresentada pelo autor, bem como que, findo o prazo, 

havendo manifestação ou não, deveria ser renovada a conclusão para 

saneamento do feito, ocasião em que serão estabelecidos os pontos 

controvertidos e apreciada a alegação de intempestividade da 

contestação. Diante disso, não há que se falar em omissão na sentença 

embargada, eis que nenhum pedido ou alegação existente nos autos 

deixou de ser analisada, relegando a apreciação para o momento 

processual oportuno, não havendo, portanto, justificativa para o 

acolhimento dos presentes embargos de declaração. Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUNDOS 

EMBARGOS MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. 

OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. 

INEXISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO 

PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA E 

MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. [...]. 2. Inexistentes as 

hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de 

declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os segundos embargos 

de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à 

rediscussão do julgado, que rejeitou os primeiros embargos por ausência 

dos vícios previstos no art. 1.022 do NCPC. 4 e 5. [...].” (EDcl nos EDcl no 

AgInt no AREsp 935.745/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 09/03/2017) Por tais motivos, diante 

da inexistência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1022, do CPC, 

REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo íntegra a sentença 

embargada (Id: 26735357), que deve ser integralmente cumprida. Não 

havendo recurso desta decisão, expeça-se o competente MANDADO DE 

AVERBAÇÃO na certidão de casamento, cuja cópia se encontra juntada 

no documento de Id: 20157985. Após, cumpra-se a determinação de 

remessa dos autos à Defensoria Pública – Núcleo de Defesa da Mulher 

para que a ré querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

sobre impugnação à contestação e contestação da reconvenção e 

documentos juntados pelo autor. Findo o prazo, havendo manifestação ou 

não, o que deve ser certificado, renove-me à conclusão para saneamento 

do feito. Intimem-se o embargante via DJe. Às providências. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário Cuiabá, 16 de janeiro de 2020. Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 503923 Nr: 42953-74.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIUTON DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janice Raquel de Lima - 

OAB:25891/0

 Processo nº 42953-74.2017.811.0042 – Código 503923

VISTOS.

Verifica-se que as Alegações Finais da defesa (fls. 101/109) são 

apócrifas, pois ausente a assinatura manual ou digital.

Assim, INTIME-SE a advogada Janice Raquel de Lima – OAB/MT 25891, via 

DJE, para sanar a situação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1044208-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. M. (REQUERENTE)
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P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. O. T. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4839-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DENYSE PEREIRA VALADAO ALVES OAB - 042.546.071-13 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1044208-82.2019.8.11.0041. REQUERENTE: LIMIA 

ALI M MOHAMED, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: MOTAZ MOBARAK OBAID TAHA SENTENÇA 

Vistos etc. Limia Ali M Mohamed, qualificada nos autos em epígrafe, 

requereu medidas protetiva em seu favor, tendo como requerido Motaz 

Mobarak Obaid Taha, devidamente qualificado nos autos. Em audiência de 

conciliação as partes compuseram acordo, quanto aos bens a partilhas, 

visitas e casamento religioso muçulmano. O MP manifestou favoravelmente 

a homologação do referido acordo, bem como pela manutenção das 

medidas protetivas. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o 

sucinto relatório. Passo a decidir. Fundamentos Versam os autos acerca 

de medidas protetivas. Compulsando os autos verifico que as partes 

transigiram em audiência de conciliação (ID. 26606493) e requereram a 

homologação do avençado. Verifico também que o acordo contou com a 

aquiescência do Ministério Público (ID. 26639078). Com efeito, sendo as 

partes capazes e havendo concordância do MP, impõe-se a homologação 

do acordo celebrado entre as partes. Consigno que as demais questões 

cíveis que não fizeram parte deste acordo envolvendo as partes deverão 

ser tratadas em autos próprios. Dispositivo Posto isto, em consonância 

com os fundamentos retro expendidos e com o parecer ministerial, 

homologo, por sentença, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes (ID. 26606493) Mantendo as medidas 

protetivas em favor da vítima pelo prazo de 06 (seis) meses, contados a 

partir da data da presente sentença, salvo se a vítima, ora autora, antes 

desse prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das 

medidas protetivas de urgência em seu favor por mais tempo. Conste no 

mandado de intimação da sentença advertência de que, caso a vítima não 

compareça em juízo, após o prazo de seis meses de sua intimação, para 

pleitear a continuidade das medidas protetivas e comprovar a necessidade 

da continuação das mesmas, ficam, automaticamente, revogadas as 

medidas protetivas de urgência, concedidas, nesses autos, initio littis. 

Após, transitado em julgado e procedidas às baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os presentes autos. P.R.I.C. Cuiabá, 6 de dezembro de 2019. 

Assinado Eletronicamente Jeverson Luiz Quinteiro Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 584797 Nr: 26815-61.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO BENEDITO OLIVEIRA BELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BASILIO BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:19311, FABIO DIAS FERREIRA - OAB:14548/MT, 

MURILO CASTANON LEOBET - OAB:OAB/MT 26.071

 ? Código n. 584797

? Decisão

Vistos etc.

I. Com relação ao habeas corpus impetrado em favor do paciente 

Alessandro Benedito Oliveira Bello (fls. 99/104), entendo que, em que 

pese o alegado pelo impetrante, não há fatos novos a embasar a 

modificação da decisão que determinou a utilização de monitoração 

eletrônica pelo acusado, razão pela qual mantenho-a pelos seus próprios 

fundamentos.

II. Oficie-se a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça prestando as 

informações solicitadas pelo Relator referente ao Habeas Corpus de n. 

1019485-25.2019.8.11.0000.

III. Intime-se o advogado do réu via DJE para que, no prazo legal, 

apresente a resposta à acusação.

IV. Em seguida, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para que se 

manifeste sobre o pedido de habilitação do assistente de acusação (fls. 

92/93).

V. Cumpra-se.

VI. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.

Jeverson Luiz Quintieri

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 605318 Nr: 45084-51.2019.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO SEBASTIÃO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333MT

 ? Código n. 605318

? Decisão

Vistos etc.

I. Com relação ao habeas corpus impetrado em favor do paciente Gonçalo 

Sebastião de Figueiredo (fls. 80/87), entendo que, em que pese o alegado 

pelo impetrante, não há fatos novos a embasar a modificação da decisão 

que decretou a prisão preventiva do acusado, razão pela qual mantenho-a 

pelos seus próprios fundamentos.

II. Oficie-se a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça prestando as 

informações solicitadas pelo Relator referente ao Habeas Corpus de n. 

1019664-56.2019.8.11.0000.

III. Cumpra-se.

IV. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.

Jeverson Luiz Quintieri

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 550171 Nr: 41026-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO TADASHI ADANIYA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Pereira dos Santos 

- OAB:24982

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial retro. Atenda-se como requer.

Homologo as desistências formuladas pela defesa.

Para oitiva da vítima Rosângela e interrogatório do réu, designo o dia 15 de 

junho de 2020 às 16h00min.

Saem os presentes intimados.

Intime-se a vítima Rosângela no endereço informado pelo MP neste ato.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 502521 Nr: 41545-48.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IORRONE PEREIRA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:3.237-B

 Vistos etc.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público, conforme requerido.

Após, volvam-me os autos conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 610363 Nr: 1113-79.2020.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKE RODRIGUES ALT PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390

 Vistos etc.

Abra-se vista ao Ministério Público, para que se manifeste sobre a petição 

de fls. 27/47.

Após, volvam-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 556596 Nr: 523-39.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYSSON BRUNO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012/MT

 Vistos etc.

Homologo as desistências formuladas pelas partes.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 455992 Nr: 33296-45.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Antonio da Silva 

Lucas - OAB:MT0025795O

 Vistos etc.

I. O Ministério Público, por intermédio de seu representante, ofertou com 

base no inquérito policial aportado aos autos denúncia em desfavor 

indiciado Evaldo Antonio da Silva Lucas, qualificado nos autos, pela 

prática, em tese, da infração penal de ameaça praticada contra a vítima 

Eliane Barbosa Jeronimo. Recebida a prefacial (15/12/2016 – fls. 46/46 

verso) determinou-se a citação do réu para apresentar defesa escrita no 

prazo de dez dias. O réu foi citado e apresentou defesa inicial, no entanto, 

neste ato, fora requerido pelas partes a declaração da prescrição da 

pretensão punitiva do Estado. Após, volveram-me conclusos para 

decisão.

II. É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Fundamentos

III. Trata-se de ação penal em curso em face de Evaldo Antonio da Silva 

Lucas, qualificado nos autos, denunciado pela prática do delito de 

ameaça, previsto nos art. 147 do CP , cuja pena máxima em abstrato é de 

06 meses de detenção.

IV. O delito em comento prescreve em 03 anos, conforme previsto no 

artigo 109, inciso VI, do CP , haja vista que a pena máxima em abstrato, no 

vertente caso, é inferior a um 01 (um) ano.

V. Compulsando os autos verifico que a denúncia foi recebida em 

15/12/2016 – (fls. 46/46 verso), tendo, portanto, decorrido mais de 03 

anos da data de recebimento da ação até hoje, sem qualquer causa 

interruptiva da prescrição, estando, portanto, prescrita a pretensão 

punitiva do Estado, impondo-se a extinção da punibilidade do agente.

 Dispositivo

VI. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro prescrita a pretensão punitiva do Estado e, por corolário, decreto 

extinta a punibilidade do agente de ofício, ex vi do artigo 107, inciso IV do 

CP c/c art. 61 do CPP .

 VII. Após o trânsito em julgado:

? Procedam-se as anotações e comunicações constantes no art. 974 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.

? Após, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao 

arquivo.

VIII. Sem custas.

IX. P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001741-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. F. (REU)

Magistrado(s):

JEVERSON LUIZ QUINTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1001741-54.2020.8.11.0041. AUTOR(A): RONEY 

ANDERSON CORREA REU: CHEILA SQUINELO FRANCO Vistos etc. Roney 

Anderson Correa ajuizou a presente Ação de Oferta Alimentos c/c Guarda 

Compartilhada e Regulamentação de Visitas com pedido de Tutela de 

Urgência em face de E. S. C., representada por sua genitora Cheila 

Squinelo Correa, ambos qualificados na inicial. O Requerente pretende, em 

sede de tutela de urgência, a fixação de alimentos provisórios em favor da 

Requerida, em quantia equivalente a 1,5 (um e meio) salário mínimo 

vigente, e a regulamentação do direito de visitas e guarda compartilhada. 

Alega, em síntese, que conviveu com Cheila Squinelo Correa e que desta 

relação nasceu a menor Eduarda Squinelo Correa, tendo o casal se 

separado e desde então o Requerente não conseguiu visitar a criança, 

pois a genitora tem impedido o contato. Aponta que o direito de visitas é 

essencial e oferta alimentos para manutenção da menor. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de 

urgência poderá ser concedida quando evidenciado a probabilidade do 

direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de 

Processo Civil. No que tange ao pedido de fixação de alimentos, verifico, 

ao menos neste momento, que a criança é filha do casal (id n. 28075087) 

e que, por óbvio, necessita dos alimentos oferecidos pelo genitor, ora 

Requerente, haja vista ser presumida as necessidades dela. Além disso, 

levando-se em consideração que se trata de oferta de alimentos, entendo 

que o Requerente possui condições de arcar com tal montante, estando 

presente o binômio necessidade-possibilidade. O artigo 1.694, §1º, do 

Código Civil estabelece que “os alimentos devem ser fixados na proporção 

das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. 

Consigne-se que o valor ofertado a título de alimentos, equivalente a 1,5 

(um e meio) salário mínimo vigente, atende, a priori, às necessidades da 

filha do casal, até que haja manifestação em sentido contrário e prova de 

necessidade superior ao valor ofertado. Desta forma, cabível a fixação 

dos alimentos na forma pretendida, além de que os gastos extraordinários 

deverão ser rateados pelas partes, na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) para cada genitor. No que tange ao pedido de concessão em sede 

de tutela de urgência de guarda compartilhada e regulamentação de 

visitas, verifico que a requerida, nos autos de medidas protetivas n. 

1000984-60.2020.8.11.0041, requereu a restrição ou suspensão do direito 

de visitas do autor a filha menor, sendo, portanto, imprescindível, in casu, 

a realização de estudo psicossocial, com vistas a esclarecer melhor a 

situação exposta pela vítima nos autos de medidas protetivas em questão, 

bem como, no intuito de evitar eventuais traumas a infante. Posto isto, em 

consonância com os fundamentos retro expendidos, defiro o pedido de 

oferecimento de alimentos provisórios, os quais arbitro em 1,5 (um e meio) 

salário mínimo vigente, devendo tal montante ser depositado até todo dia 

10 (dez) de cada mês em conta bancária a ser indicada pela Requerida 

nos autos, bem como, deverá o autor arcar com as despesas 

extraordinárias em quantia equivalente a 50% (cinquenta por cento). 

Proceda a equipe interprofissional estudo do caso, informando nos autos, 

sobretudo, se é recomendável ou não que o autor exerça o direito de 

visitas a filha menor e, sendo positiva a resposta, qual a melhor forma do 

genitor exercer tal direito de visitação, visando o bem estar, crescimento e 

desenvolvimento sadio da menor. Fixo prazo de 20 dias para entrega do 

laudo; Após a realização do estudo, abra-se vista ao Ministério Público e 

volvam-me concluso para análise do pedido de regulamentação do direito 

de visitas e fixação de guarda compartilhada. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada pelo Requerente, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 17 de março de 2020, às 15:20 horas, a 
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ser realizada pelo conciliador desse juízo, o qual deverá observar o 

procedimento descrito no Provimento n. 9/2016-CM. Cite-se a parte 

Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Caso 

necessário, expeça-se carta precatória. Deverá constar nos mandados, 

de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar 

ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo 

Civil). Conste no mandado advertência de que o prazo para contestar a 

ação será de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 335 do Código 

de Processo Civil. Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público na audiência 

conciliatória (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cientifique-se o 

Ministério Público. Cumpra-se com a urgência que o caso requer. 

Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2020. Assinado digitalmente Jeverson Luiz 

Quintieri Juiz de Direito em Substituição Legal

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 120856 Nr: 132-84.2020.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALBDSB, HBDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMM, RMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SOUZA DE BARROS - 

OAB:25385/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Helena Bastos dos 

Santos Brito, representada por sua genitora Ana Lucia Bastos dos Santos 

Brito, contra ato da Superintendente de Políticas de Gestão Escolar e da 

Secretária Adjunta de Gestão Educacional, cujo objeto é determinar a 

suspensão dos atos administrativos que ordenaram o cancelamento do 

processo de matrícula realizado no dia 07/01/2020 e a prorrogação do 

prazo de matrícula.

Em síntese, aduz que a Impetrante foi tolhida do seu direito ao acesso à 

educação, ao argumento de que as Autoridades Coatoras teriam 

determinado o cancelamento do seu processo de matrícula na Escola 

Estadual Maria Eunice Duarte de Barros.

Informa que no ato de cancelamento, a Administração Pública também 

determinou a reabertura do prazo para o procedimento de matrícula dos 

interessados.

Diante disso, sustenta violação a direito líquido e certo da Impetrante, 

aduzindo que esta teria atuado conforme o estabelecido no Edital de 

matrícula, no entanto, por ato supostamente ilegal foi prejudicada em razão 

do cancelamento de sua matrícula.

É o relato do essencial. Decido.

Considerando que o sistema de distribuição de vagas vem sendo realizado 

de forma pública, postergo a apreciação da liminar para após a 

apresentação das informações pela autoridade coatora.

Pelo exposto, determino que:

a) Requisitem-se informações da Autoridade Coatora no prazo de 10 (dez) 

dias, enviando-lhes cópia da petição e dos anexos que a instruem;

b) Dê-se vistas à Procuradoria Geral do Estado, mediante carga dos 

autos, conforme dispõe o artigo 7°, II, da Lei 12.016/2009;

c) Dê-se vistas ao Ministério Público para ciência e manifestação;

d) Após, voltem-me os autos conclusos;

e) Publique-se para ciência do advogado da Impetrante.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110562 Nr: 2443-19.2018.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ELR, ILR, PDALR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marizete Fatima Reginato 

Bagatelli - OAB:16.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:17.889

 Pelo exposto, determino que:

 1) Intime-se a Equipe Técnica deste Juízo para que realize, no prazo de 

10 (dez) dias, Estudo Psicossocial com o núcleo familiar das crianças, 

com ênfase na situação destas, a fim de averiguar as suas reais e atuais 

condições e outros aspectos que julgar necessário;

2) Publique-se para ciência dos advogados do Requerido e da 

Requerente;

3) Com a juntada do relatório, venham-me os autos conclusos.

4) Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110361 Nr: 2276-02.2018.811.0063

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CPDOBC, EDSC, NMDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO DOS SANTOS CRUZ - 

OAB:16161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Defiro o pedido do Ministério Público de fls. 81;

2) Designo Audiência de Justificação para o dia 02/03/2020 as 14:00 

horas;

3) Intimem-se os requerentes, alertando-os de que deverão comparecer 

acompanhados da criança;

4) Notifique-se o Ministério Público;

5) Publique-se.

2ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 119385 Nr: 4379-45.2019.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderley Souza Amorim - 

OAB:10207

 Vistos,

Declaro encerrada a instrução processual. Concedo o prazo sucessivo de 

cinco dias para apresentação dos memoriais, saindo os presentes 

intimados.

DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA

Considerando que a instrução se encontra encerrada e que a genitora da 

adolescente, que reside na cidade de Dom Eliseu/PA, com disposição para 

levar a filha, a retirando do meio no qual esta inserida, bem como que essa 

se comprometeu a acompanhar a mãe e obedecê-la, entendo que a 

medida extrema não se mostra mais necessária. Com tais considerações, 

revogo a internação provisória, mediante a condição da processada 

acompanhar sua genitora passando a residir na Rua 20 de Julho, 72, Vila 

São Paulo, Dom Eliseu/PA.

Expeça-se o necessário e após, vista ao MPE e, na sequencia, à defesa.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 120377 Nr: 5127-77.2019.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christine Maria Silva 

Carvalho Ferreira - OAB:23816, EWERTON JOSÉ CARVALHO DE 

OLIVEIRA - OAB:26339O

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão socioeducativa para 

RECONHECER a comprovação da materialidade e autoria dos atos 

infracionais equiparados aos crimes previstos nos art. 157, §2º, inc. II e 

§2º-A, inc. I e art. 330, “caput”, ambos do CP e DEIXAR DE RECONHECER a 
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prática do ato infracional análogo ao tipo previsto no art. 309, “caput”, do 

CTB.5 – DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA..DIANTE 

DO EXPOSTO, APLICO AO REPRESENTADO AS MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA, PELO PRAZO DE 06 

(SEIS) MESES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, PELO 

PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, NOS TERMOS DO ART. 112, III E IV, ART. 

117 E ART. 118, AMBOS DA LEI 8069/90 E DETERMINO SUA 

DESINTERNAÇÃO.6 – DISPOSIÇÕES FINAIS.6.1 – Expeça-se Alvará de 

desinternação, que deverá ser efetivada na CEMSO, ocasião em que o 

adolescente deverão iniciar o cumprimento das medidas socioeducativas 

aplicadas, cientificando-o, ainda, das seguintes condições da LA:a) 

Recolhimento domiciliar diário até às 19h horas, podendo sair a partir das 

06 horas da manhã (salvo por motivo de trabalho, estudo ou culto 

religioso) e aos finais de semana e feriado. b) Proibição de frequentar 

bares, casas noturnas e locais de venda e compra de drogas.c) Proibição 

de se envolver em qualquer ilícito.d) Acatar as orientações traçadas pela 

equipe da CEMSO, inclusive participando das práticas restaurativas 

ofertadas por meio do CEJUSC, dos cursos e programas indicados.e) não 

mudar de residência sem comunicar previamente ao juízo.f) Frequência e 

matrícula escolar.6.1.2 – EXPEÇA-SE a Guia de Execução Provisória, em 

nome do representado, nos termos do art. 2º, III, da Resolução n. 

165/2012, do CNJ, alterada pela Resolução n. 191/2014.6.2 – COM O 

TRÂNSITO EM JULTADO.6.2.1 - Comunique-se à CEMSO para conversão 

da Guia de Execução em Definitiva, independentemente de 

conclusão.6.2.2 – Observadas as formalidades legais, arquive-se, com as 

baixas necessárias.ESSA SENTENÇA DEVERÁ CONSTAR NA ÍNTEGRA 

NO MANDADO DE INTIMAÇÃO.P.I.C.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002318-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR CEZAR SANO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA RUBINA PEDRO PASSARE OAB - MT14499/O (ADVOGADO(A))

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002318-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VICTOR CEZAR 

SANO GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIZELA BARRETO 

SAMPAIO, JANAINA RUBINA PEDRO PASSARE POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002348-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERONIR SALVANA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002348-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERONIR 

SALVANA DA FONSECA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002367-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA CORREA DA SILVA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE EDUCACAO BOM JESUS DE CUIABA - EPP (REU)

 

PROCESSO n. 1002367-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GIOVANA 

CORREA DA SILVA SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIELE 

DE LIMA MUNIZ POLO PASSIVO: INSTITUTO DE EDUCACAO BOM JESUS 

DE CUIABA - EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010431-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE MELLO CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA SILVA DE QUEIROZ OAB - MT26266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010431-32.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CELIA 

SILVA DE QUEIROZ - MT26266/O , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/11/2019 Hora: 

10:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 9 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010431-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE MELLO CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA SILVA DE QUEIROZ OAB - MT26266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

1010431-32.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CELIA SILVA 

DE QUEIROZ - MT26266-O para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002371-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LUCAS EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002371-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANGELA 

LUCAS EVANGELISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002385-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELENE TEODORO DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002385-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOCELENE 

TEODORO DA SILVA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002389-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON EUGENIO DE AMORIM BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002389-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDSON EUGENIO 

DE AMORIM BARRETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002398-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARIO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002398-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NAZARIO 

GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO DA SILVA SOARES 

CRUZ POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002404-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRYSCILLA JORGE MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE JESUS FRANCA OAB - MT25036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002404-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PRYSCILLA 

JORGE MACHADO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICA 

DE JESUS FRANCA POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002408-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO JACINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002408-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EURICO JACINTO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002426-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORDEMILSON RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002426-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ORDEMILSON 

RODRIGUES DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002360-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIZE MARIA DE AMORIM (REQUERIDO)

 

Processo n. 1002360-07.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 17:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002267-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDICLEIDE CARNEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1002267-44.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 11:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002431-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENIL GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002431-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOCENIL GOMES 

DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002436-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATASHA KEYSKY DE SOUSA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002436-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NATASHA 

KEYSKY DE SOUSA PERES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: CLARO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002448-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ROMAO PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON JOSE DA SILVA - O RUTIATABA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002448-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CICERO ROMAO 

PAIVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINDOLFO MACEDO DE 

CASTRO, JULIANA MACEDO FOLES POLO PASSIVO: GILSON JOSE DA 

SILVA - O RUTIATABA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002451-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002451-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA PAULA DE 

MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA CINTRA RASCHEJA 

POLO PASSIVO: LOJAS AMERICANAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005738-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA SELEIDA SEVERINO GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEDALI GUIMARAES FROSSARD OAB - MT18633-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005738-05.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

SEDALI GUIMARAES FROSSARD - MT18633/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

15/10/2019 Hora: 09:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 
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Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. OBS.: LIMINAR 

INDEFERIDA. CUIABÁ, 4 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016075-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE SCHREIBER RIBEIRO GAYOSO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT7481-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BESTSHOOP NOW (REQUERIDO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 14:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016075-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE SCHREIBER RIBEIRO GAYOSO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT7481-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BESTSHOOP NOW (REQUERIDO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

 

1016075-50.2019.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: JOSE 

WILZEM MACOTA - MT7481-B , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019789-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORADA DA SERRA IV (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVALDO DA CRUZ E SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT8649-O 

(ADVOGADO(A))

 

1019789-21.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622-O parte para que se manifeste no 

prazo de 5 dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação 

do débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006974-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DE FATIMA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS HIDALGO THOME OAB - MT0004193A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GORETTI LEITE LACERDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT7002-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006974-89.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO 

CARLOS HIDALGO THOME - MT0004193A , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 22/10/2019 

Hora: 10:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 11 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002469-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA ARRUDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002469-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA FLAVIA 

ARRUDA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

MAGANHA DE LIMA POLO PASSIVO: BANCO IBI FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009073-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA CRISTINA PAES DE BARROS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1009073-32.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

BRUNO FRANCISCO FERREIRA - PR0058131A , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

21/11/2019 Hora: 14:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 9 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010954-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

1010954-44.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 
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finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: GUSTAVO 

ANTONIO FERES PAIXAO - MT26103/A , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca dos embargos declaratórios.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008747-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY JOSE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008747-72.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

04/11/2019 Hora: 11:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008747-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY JOSE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

1008747-72.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A para que se manifeste no prazo de 5 

dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, 

caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002479-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ROBERTO GERMANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DA SILVA CORREA LEITE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002479-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WAGNER 

ROBERTO GERMANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE GIL 

LOPES POLO PASSIVO: FERNANDO DA SILVA CORREA LEITE 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006743-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERNANDES BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006743-62.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - MT0016271A , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 

21/10/2019 Hora: 16:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 9 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002483-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO QUEIROZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002483-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ FERNANDO 

QUEIROZ DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO 

MENDES RAMOS POLO PASSIVO: LOJAS RIACHUELO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 09/03/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018511-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA ABATE DE ANIMAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006995-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA DE CARVALHO OAB - MT17700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

1006995-65.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 
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finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT11065-A , para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015838-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002510-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1002510-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JACKSON 

FRANCISCO COLETA COUTINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002515-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES JUNIOR OAB - MT11241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002515-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILBERTO 

GOMES JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILBERTO GOMES 

JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008984-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRO ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT17603-A (ADVOGADO(A))

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008984-09.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA 

PAULA BARBOSA RIBEIRO - MT13654-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 04/11/2019 

Hora: 17:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 24 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002517-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CHRISTINA DE ARRUDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE ZARK BORGES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002517-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MICHELLE 

CHRISTINA DE ARRUDA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR POLO PASSIVO: DANIELLE ZARK 

BORGES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002522-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO OLIVEIRA DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002522-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEANDRO 

OLIVEIRA DIAS FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA 

ALESSANDRA SANT ANA MOTA, GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ 

GOMES, MARCO TULIO DIAS FERREIRA POLO PASSIVO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009245-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALIYSSON RODRIGO MARIN MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEZIO LIMA FERNANDES OAB - MT17309-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009245-71.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EDEZIO LIMA FERNANDES - MT17309-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

05/11/2019 Hora: 12:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 1 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002529-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINE LEITE DE OLIVEIRA CORREA (REU)

 

PROCESSO n. 1002529-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:L.K.F. REIS E CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA REY CARVALHO 

POLO PASSIVO: KAROLINE LEITE DE OLIVEIRA CORREA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 09/03/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006352-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1006352-10.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - MT5768-O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 

JEC Data: 25/11/2019 Hora: 15:50 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 11 de outubro de 2019.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019906-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA CALDAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1019906-12.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ELAINE CRISTINA CALDAS DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Processo em fase de Conciliação. Analisando os autos, verifica-se que 

não foi formulado qualquer pedido pela parte reclamante no ID 28238769. 

Assim, aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002554-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CESAR FERNANDES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002554-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO CESAR 

FERNANDES CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020340-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE ZIOLKOWSKI DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1020340-98.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ZULEIDE ZIOLKOWSKI DO PRADO REQUERIDO: VRG 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. 

Diante da justificativa apresentada pela parte reclamante (ID 28305840), 

designe-se nova data para audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. Caso a citação já tenha sido realizada, aguarde-se a audiência de 

conciliação. Tendo sido frustrada a tentativa de citação, intime-se a parte 

reclamante para manifestar-se, no prazo de 5 dias, requerendo as 

providências que julgar cabíveis ou indicando o endereço atualizado da 

parte reclamada, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002557-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON JONES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002557-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADAILTON 

JONES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELLE DE 

ALMEIDA ANDRADE POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 
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partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002560-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT32696-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZZI MARIA CARVALHO MACHADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002560-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FUNDACAO 

ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR POLO PASSIVO: 

SUZZI MARIA CARVALHO MACHADO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020340-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE ZIOLKOWSKI DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1020340-98.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

VICTOR HUGO VIDOTTI - MT11439-O , da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 

10:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014600-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE PINHEIRO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014600-62.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO 

DA SILVA SOARES CRUZ - MT0021519A , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

11/12/2019 Hora: 10:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 30 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009604-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ARRUDA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009604-21.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

07/11/2019 Hora: 10:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 1 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009604-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ARRUDA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

1009604-21.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA - MT10462-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca dos embargos declaratórios.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004348-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO MAFFINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

1004348-97.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - MT12358-O para, 

querendo, apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao 

recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1009033-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA VALERIA PEREIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CANTISANI DE CARVALHO OAB - PE43024 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009033-50.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

BRUNO CANTISANI DE CARVALHO - PE43024 , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

05/11/2019 Hora: 09:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 26 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009033-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA VALERIA PEREIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CANTISANI DE CARVALHO OAB - PE43024 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

1009033-50.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO 

CANTISANI DE CARVALHO - PE43024 para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005501-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDIBERTO PANZZA (REQUERENTE)

RONILDES PEDROSA DE AQUINO PANZZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

 

1005501-68.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO 

PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - MT14961-O Advogado do(a) 

REQUERENTE: RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - 

MT14961-O para, querendo, apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, 

contrarrazões ao recurso inominado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019189-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FERNANDES DE ALMEIDA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO(A))

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1019189-97.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: CRISTIANE FERNANDES DE ALMEIDA MIRANDA 

REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, AXA SEGUROS 

S.A. Vistos. Processo em fase de Conciliação. No ID 28249472 a parte 

reclamada AXA SEGURO S.A. pleiteou a reconsideração da decisão 

prolatada no ID 26769127, que concedeu a antecipação de tutela 

vindicada na inicial, alegando sua impossibilidade de cumprir a obrigação 

de fazer determinada por este juízo. Na oportunidade, requereu seja a 

obrigação convertida no depósito do valor correspondente ao bem 

adquirido pela parte reclamante, qual seja, R$1.599,00. Analisando os 

autos, verifica-se que a decisão que concedeu a antecipação de tutela 

determinou o seguinte: Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela de 

urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 07 (sete) 

dias, realize o reparo na máquina de lavar da parte reclamante ou, na 

impossibilidade, a substituição do produto por outro em perfeitas 

condições de uso, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), 

limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). Assim, sendo a parte reclamada 

AXA SEGURO S.A. uma seguradora, não compete a ela cumprir a 

obrigação de fazer determinada no ID 26769127. Contudo, a 

responsabilidade no caso dos autos é solidária, pois ambas, tanto a 

reclamada AXA SEGURO S.A. quanto a reclamada HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA., venderam produto atrelado ao serviço de 

seguro. Nesse contexto, defiro parcialmente o pedido formulado pela parte 

reclamada AXA SEGURO S.A. no ID 28249472, apenas para autorizar o 

depósito judicial no valor de R$1.599,00, no prazo de 48h, a fim de obstar 

a incidência da multa diária em seu desfavor. Esclareço que a mencionada 

quantia não poderá ser levantada nessa fase processual pela parte 

reclamante, ante o perigo da irreversibilidade da medida (artigo 300, §3º do 

CPC), sendo certo que a multa diária servirá para futura compensação de 

dano, caso a obrigação não seja tempestivamente cumprida. Intimem-se. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001969-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001969-52.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ANA ROSA MARTINS DE SOUZA REQUERIDO: AGEMED 

SAUDE S/A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos materiais e morais e alegou que era 

usuária de plano de saúde contratado da parte reclamada, contudo, 

realizou a portabilidade para outro plano de saúde em razão de diversas 

falhas apresentadas pela reclamada. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu que a parte reclamada se abstenha de cobrar os 

débitos vencidos e vincendos. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, nota-se que 
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se trata de simples cobrança e, diante da narrativa da parte reclamante, 

não inclusão, ou ameaça de inclusão, dos seus dados nos cadastros de 

proteção do crédito, razão pela qual não vislumbro perigo de dano ou risco 

ao resultado útil, já que, aparentemente, não se trata de meio vexatório ou 

ultrajante. Não havendo demonstração do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código 

de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade do serviço prestado à parte 

reclamante. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002329-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO TEIXEIRA INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Samir Bennett Buainain OAB - MT13373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1002329-84.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: THIAGO TEIXEIRA INACIO REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais e alegou que é usuária dos 

serviços prestados pela parte reclamada, e que a fatura com vencimento 

em novembro/19 cobrou valor muito acima de seu consumo médio, 

R$1.172,61. Sustentou que mesmo contestando a cobrança, teve o 

fornecimento de água suspenso em seu hidrômetro em razão do não 

pagamento da mencionada fatura. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu o imediato restabelecimento do fornecimento de água em seu 

hidrômetro, bem como que a parte reclamada se abstenha de negativar 

seus dados. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a 

tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, 

não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No 

caso em exame, com base nas faturas apresentadas nos autos (ID 

28270271 a 28270283), constata-se que a fatura com vencimento em 

novembro/19 registrou consumo acima da média registrada. Com isso, 

torna-se presumível a irregularidade no medidor e, consequentemente, há 

probabilidade do direito na revisão da referida fatura. Observa-se também 

que a suspensão no fornecimento de água ocasiona perigo de dano, 

causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço 

essencial. Da mesma forma a ameaça de restritivo de crédito ocasiona 

risco de dano, pois, uma vez efetivado o restritivo a parte reclamante 

ficará impedida de realizar transações comerciais a prazo e de obter 

empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda 

consignar que a determinação para restabelecer o fornecimento de água e 

não negativar os dados da parte reclamante não representa perigo de 

irreversibilidade, já que as medidas poderão ser revistas a qualquer 

tempo, inclusive após a sentença, situação em que não se aplica o óbice 

do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, 

defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que a parte 

reclamada: a) no prazo de 6 horas, restabeleça o fornecimento de água 

no hidrômetro registrado com a matrícula 424016-2, caso a suspensão 

tenha sido motivada pelo débito discutido nesta ação, sob pena de multa 

diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil 

reais). b) se abstenha de negativar os dados da parte reclamante, em 

razão do não pagamento do débito contestado nesta ação, sob pena de 

multa fixa de R$1.000,00. Caso a inclusão do restritivo já tenha sido 

efetuada, que providencie o restabelecimento do status quo, no prazo de 

72 horas, sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00. A 

título de caução (art. 300, § 1º, do CPC), a parte reclamante, no prazo de 

48 horas, deve consignar em juízo o valor de R$152,27 (cento e cinquenta 

e dois reais e vinte e sete centavos), relativo ao período de inadimplência 

(novembro/19) estimado com base na média mensal das faturas do 

período de abril/19 a setembro/19, estando os efeitos da tutela de urgência 

condicionados ao referido depósito. Não havendo o depósito da caução 

no prazo concedido, prossiga regularmente com o trâmite processual sem 

os efeitos da liminar. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de 

Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade da cobrança da fatura com 

vencimento em novembro/19. Cite-se. Após o depósito da caução, 

intime-se pessoalmente a parte reclamada, via Oficial de Justiça, para que 

cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt 

no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002398-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARIO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1002398-19.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: NAZARIO GOMES REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

ação reclamação com pedido de obrigação de não fazer c/c indenizatória 

por danos morais e alegou que celebrou um empréstimo consignado, 

contudo, sustentou que a instituição reclamada, equivocadamente, 

considera esse empréstimo como integrante de cartão de crédito em que o 

valor mínimo da fatura é descontado de sua folha de pagamento. 

Asseverou também que o valor do empréstimo já foi integralmente quitado. 

A título de tutela provisória de urgência, requereu a abstenção de novos 

descontos em sua folha de pagamento. Nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, entendo que não há probabilidade do direito, 

pois as provas juntadas aos autos são insuficientes para averiguar se o 

valor do empréstimo, com os devidos encargos contratuais, já foi 

devidamente quitado, já que a parte reclamante não juntou nenhum 

documento que comprove a época da celebração e o valor do mútuo, 

impossibilitando a elaboração de qualquer cálculo. Não havendo 

probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código 

de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à natureza do mútuo questionado, o percentual 

de juros aplicado, o valor mensal descontado na folha de pagamento da 

parte reclamante, o cálculo apurando discriminadamente eventual saldo 

devedor existente. Cite-se e intimem-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002404-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRYSCILLA JORGE MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE JESUS FRANCA OAB - MT25036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1002404-26.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: PRYSCILLA JORGE MACHADO DE SOUZA REU: CLARO 

S.A. Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c 

indenizatório por danos morais e alegou que dirigiu-se ao estabelecimento 

da parte reclamada a fim de solicitar a portabilidade de sua linha telefônica 

móvel, quando foi informada que seu pleito não poderia ser atendido em 

virtude de uma restrição interna em seu nome. Sustentou que a restrição 

refere-se a débito oriundo de 02 (dois) contratos que não firmou. A título 

de tutela provisória de urgência, requereu seja a parte reclamada 

compelida a realizar a imediata portabilidade de sua linha telefônica, bem 

como se abstenha de negativar seus dados. Nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, em cognição 

incompleta típica deste momento, entendo que não há perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, pois não há evidências de que a não 

realização da portabilidade vá lhe causar qualquer prejuízo. Ainda, nota-se 

que se trata de simples restrição interna e, diante da narrativa da parte 

reclamante, não houve pagamento indevido, nem inclusão, ou ameaça de 

inclusão, dos seus dados nos cadastros de proteção do crédito, razão 

pela qual não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil, já que, 

aparentemente, não se trata de meio vexatório ou ultrajante. Não havendo 

demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

fica prejudicada a análise dos demais pressupostos para a concessão da 

tutela de urgência. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Com 

fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade da restrição interna em nome da parte reclamante. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002448-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ROMAO PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON JOSE DA SILVA - O RUTIATABA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1002448-45.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: CICERO ROMAO PAIVA REQUERIDO: GILSON JOSE DA 

SILVA - O RUTIATABA - ME Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome dos 

cadastros de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, tendo como base o que ordinariamente 

acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95) e considerando que a 

prova da existência do crédito somente pode ser feita pela parte 

reclamada, entendo que este fator é suficiente para evidenciar a 

probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não há 

elementos documentais disponíveis à parte reclamante que poderiam 

contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova de fato 

negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o restritivo de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante ficará impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa poderá ser restabelecida normalmente após 

a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, proceda 

com a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena de multa 

diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil 

reais). Tendo em vista a aparente hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cumpra-se a ordem liminar. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002285-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA FERNANDA MARQUEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO PEDROLLO DE ASSIS OAB - MT7685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MG REPRESENTACOES COMERCIAIS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1002285-65.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: KENIA FERNANDA MARQUEZI REQUERIDO: MG 

REPRESENTACOES COMERCIAIS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de entregar c/c 

indenizatório por danos morais e alegou que em 4/12/2018 adquiriu lote 

urbano da parte reclamada, pelo valor de R$35.000,00, e embora tenha 

efetuado o pagamento, até esta data não foi entregue a documentação 

necessária para a transferência da propriedade do referido bem. A título 

de tutela provisória de urgência, requereu a imediata entrega da 

documentação que possibilite a transferência do bem para seu nome. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, mormente quanto ao contrato de compra e venda (ID 

28228686) e comprovante de pagamento (ID 28228687), embora seja de 

difícil aferição neste momento de cognição incompleta, entendo que há 

probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na petição 

inicial. Isto porque há evidências de que a parte reclamante cumpriu sua 

parte no contrato de compra e venda firmado com a parte reclamada. 

Observa-se também que a manutenção do lote em nome da parte 

reclamada ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante fica impedida 

de dispor do bem que adquiriu como bem entender. Impõe ainda consignar 

que a entrega da documentação para transferência do bem não 

representa perigo de irreversibilidade, já que o imóvel poderá ser 

transferido para a parte reclamada após a sentença, situação em que não 

se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante 

do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que a 

parte reclamada, no prazo de 10 (dez) dias: a) proceda a entrega à parte 

reclamante da documentação necessária para a transferência do lote 

urbano matrícula 76.339, sob o nº 03, quadra 13, Avenida A, Loteamento 

Chácara São José, Distrito Industrial, BR 364, em Cuiabá-MT, ou; b) 

justifique nos autos o motivo pelo qual a mencionada documentação não 

foi entregue até esta data, tudo sob pena de multa diária de R$200,00 
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(duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). Cite-se. Intime-se 

pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida 

(STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001199-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DA COSTA MARQUES OAB - MT16381-O (ADVOGADO(A))

AUTO IMAGEM COM. DE ENERGIA SOLAR E RASTREADORES 

VEICULARES EIRELI OAB - 28.954.016/0001-52 (REPRESENTANTE)

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA OAB - 038.840.278-40 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001199-59.2020.8.11.0001 

REPRESENTANTE: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA, AUTO IMAGEM COM. DE 

ENERGIA SOLAR E RASTREADORES VEICULARES EIRELI INTERESSADO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. MÔNICA PAGLUISO SIQUEIRA 

e AUTO IMAGEM COMÉRCIO DE ENERGIA SOLAR E RASTREADORES 

VEICULARES EIRELI -ME opuseram Embargos de Declaração com efeito 

modificativo (ID 28174243) em face da decisão prolatada no ID 28093693, 

com o argumento de que houve contradição quanto à exigência de caução 

e omissão quanto à data inicial para cômputo de seu crédito com a parte 

reclamada. De plano, verifica-se que não há nenhum vício na decisão 

embargada que justifique a interposição dos Declaratórios, razão pela qual 

analiso o pleito como pedido de reconsideração. Com relação à alegação 

de contradição em razão da caução exigida por este juízo para a 

concessão da tutela antecipada,assiste razão à parte reclamante, dessa 

forma, concedo a antecipação de tutela sem a necessidade da caução. 

Quanto à alegada omissão em virtude de não ter sido fixado o termo inicial 

para a compensação dos créditos de energia solar da parte reclamante, 

verifica-se que lhe assiste razão, porquanto o pedido inicial de 

antecipação de tutela foi específico nesse sentido. Assim, defiro 

parcialmente o pedido formulado pela parte reclamante no ID 28174243, 

apenas para fixar que deve ocorrer a compensação dos créditos 

acumulados a partir de dezembro/19 na UC 6/2586072-7 nos débitos 

cobrados nas unidades consumidoras 6/1292505-3 e 6/2785487-6, a 

partir das faturas com vencimento em fevereiro/20. No mais, permanece 

inalterada a decisão prolatada no ID 28093693. Intime-se pessoalmente a 

parte reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002285-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA FERNANDA MARQUEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO PEDROLLO DE ASSIS OAB - MT7685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MG REPRESENTACOES COMERCIAIS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1002285-65.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: KENIA FERNANDA MARQUEZI REQUERIDO: MG 

REPRESENTACOES COMERCIAIS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de entregar c/c 

indenizatório por danos morais e alegou que em 4/12/2018 adquiriu lote 

urbano da parte reclamada, pelo valor de R$35.000,00, e embora tenha 

efetuado o pagamento, até esta data não foi entregue a documentação 

necessária para a transferência da propriedade do referido bem. A título 

de tutela provisória de urgência, requereu a imediata entrega da 

documentação que possibilite a transferência do bem para seu nome. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, mormente quanto ao contrato de compra e venda (ID 

28228686) e comprovante de pagamento (ID 28228687), embora seja de 

difícil aferição neste momento de cognição incompleta, entendo que há 

probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na petição 

inicial. Isto porque há evidências de que a parte reclamante cumpriu sua 

parte no contrato de compra e venda firmado com a parte reclamada. 

Observa-se também que a manutenção do lote em nome da parte 

reclamada ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante fica impedida 

de dispor do bem que adquiriu como bem entender. Impõe ainda consignar 

que a entrega da documentação para transferência do bem não 

representa perigo de irreversibilidade, já que o imóvel poderá ser 

transferido para a parte reclamada após a sentença, situação em que não 

se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante 

do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que a 

parte reclamada, no prazo de 10 (dez) dias: a) proceda a entrega à parte 

reclamante da documentação necessária para a transferência do lote 

urbano matrícula 76.339, sob o nº 03, quadra 13, Avenida A, Loteamento 

Chácara São José, Distrito Industrial, BR 364, em Cuiabá-MT, ou; b) 

justifique nos autos o motivo pelo qual a mencionada documentação não 

foi entregue até esta data, tudo sob pena de multa diária de R$200,00 

(duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). Cite-se. Intime-se 

pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida 

(STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002483-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO QUEIROZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1002483-05.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: LUIZ FERNANDO QUEIROZ DE SOUZA REQUERIDO: LOJAS 

RIACHUELO SA Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A 

parte reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e alegou que 

quitou débito que possuía com a parte reclamada, contudo, seus dados 

permaneceram negativados. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção 

ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela 

de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, 

não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No 

caso em exame, mormente quanto ao comprovante de pagamento (ID 

28306004), embora seja de difícil aferição neste momento de cognição 

incompleta, entendo que há probabilidade do direito à concessão do pleito 

liminar formulado na petição inicial. Isto porque há evidências de que a 

parte reclamante quitou o débito que possuía com a parte reclamada. 

Observa-se também que o restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, 

pois a parte reclamante fica impedida de realizar transações comerciais à 

prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. 

Impõe ainda consignar que a exclusão provisória do restritivo de crédito 

não representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição poderá ser 

restabelecida após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a 
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tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 

horas, proceda a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena 

de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze 

mil reais). Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da 

cobrança objeto de negativação. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte 

reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 

1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002515-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES JUNIOR OAB - MT11241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1002515-10.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: GILBERTO GOMES JUNIOR REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, MAGAZINE LUIZA S/A Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido de obrigação de fazer c/c indenizatório por danos morais e alegou 

que em 22/1/2020 recebeu oferta da parte reclamada, consistente na 

troca de pontos por aparelho celular, tendo solicitado o resgate de seus 

pontos para aquisição de 02 (dois) aparelhos de telefone, obtendo êxito 

na transação. Sustentou que no dia seguinte foi informada que o pedido 

havia sido cancelado, sem justificativa. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu sejam reativados os pedidos 24931974 e 24932231 

ou, na impossibilidade, que sejam entregues produtos similares à sua 

escolha. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, em cognição incompleta típica deste momento, entendo que não 

há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não há 

evidências de que a não entrega imediata do aparelho celular irá causar 

qualquer prejuízo. Não havendo demonstração do perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código 

de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade no cancelamento dos pedidos de 

troca de pontos por aparelho celular realizados pela parte reclamante. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021163-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RIBEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021163-72.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELIANE 

RIBEIRO DE SOUSA REQUERIDO: INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO 

CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME Vistos. Processo em fase de 

Sentença. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do caput do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é 

competente para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Neste sentido, o § 2º, do artigo 3º, da Lei 9099/95 exclui da 

competência dos Juizados Especiais Cíveis “as causas de natureza 

alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também 

as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade 

das pessoas, ainda que de cunho patrimonial”. No presente caso, mesmo 

sendo a parte reclamada uma instituição privada, mas pelo fato desta 

integrar o Sistema Federal de Ensino e a discussão dos autos se reportar 

à emissão de diplomas que está subordinada à supervisão pedagógica do 

Ministério da Educação e da Cultura (MEC), concluí-se que há interesse da 

União na presente demanda. Neste sentido, quanto aos conflitos 

relacionado a educação, inclusive, o STJ já manifestou entendimento em 

sede de Recurso Repetitivo (tema 584): ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. 

REGISTRO DE DIPLOMAS CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. 

INTELIGÊNCIA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. (...) 2. No mérito, a controvérsia do 

presente recurso especial está limitada à discussão, com base na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, a competência para o julgamento de 

demandas referentes à existência de obstáculo à obtenção do diploma 

após a conclusão de curso de ensino a distância, por causa da 

ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior 

pelo Ministério da Educação. 3. Nos termos da jurisprudência já firmada 

pela 1ª Seção deste Sodalício, em se tratando da competência para 

processar e julgar demandas que envolvam instituições de ensino superior 

particular, é possível extrair as seguintes orientações, quais sejam: (a) 

caso a demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato 

de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e 

o aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança 

de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a 

competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo 

mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o 

órgão público competente - ou mesmo credenciamento da entidade 

perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a existência 

de interesse da União Federal no presente feito, razão pela qual, nos 

termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para 

processamento do feito será da Justiça Federal. Precedentes. (...) 

(Recurso Repetitivo. Tema 584 do STJ. REsp 1344771/PR, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, 

REPDJe 29/08/2013, DJe 02/08/2013) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. 

INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. DEMORA NA EXPEDIÇÃO 

DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. DECISÃO Trata-se de conflito de competência estabelecido 

entre o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO 

FORO REGIONAL SANTANA SP (JUÍZO ESTADUAL) e o JUÍZO FEDERAL 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO (JUÍZO FEDERAL). A questão, na origem, envolve ação de 

obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais ajuizada por 

ADILSON NUNES DE LIRA contra ANHAGUERA EDUCACIONAL LTDA., 

objetivando a emissão da segunda via do certificado de conclusão do 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Tributário, bem como 

reparação indenizatória. Alega o autor que, apesar de ter recebido o 

certificado, este teria sido extraviado por fatos alheios à sua vontade, 

razão da expedição da segunda via do documento. Ajuizada a ação no 

JUÍZO ESTADUAL, este se declarou incompetente, alegando que compete 

à Justiça Federal o julgamento das ações propostas contra as instituições 

de ensino superior, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(Lei nº 9.394/96). A demanda, então, foi ajuizada perante o JUÍZO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 338 de 852



FEDERAL, que declinou de sua competência e determinou a sua remessa 

à Justiça comum estadual, por entender que o representante de instituição 

particular de ensino não pratica atos no exercício de função pública 

delegada da União. O Ministério Público Federal opinou pela declaração de 

competência do Juízo Federal (e-STJ, fls. 90/95). É o relatório. DECIDO. 

Com base no art. 105, I, d, da Constituição Federal, conheço do incidente 

instaurado entre juízes vinculados a tribunais diversos. A controvérsia 

gira em torno de se definir qual o juízo competente para processar e julgar 

demanda que tem por objeto a expedição de certificado de conclusão de 

curso de ensino superior, bem como a condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais. Na hipótese dos autos, o pedido está 

voltado à expedição de certificado de conclusão de curso. Portanto, não 

estão sendo discutidas questões privadas, tais como as relativas ao 

adimplemento de contrato firmado entre as partes, mas sim questão 

atinente à emissão de diploma/certificado de curso, inerente à 

atividade-fim da instituição, o que firma a competência da Justiça Federal 

para conhecer e julgar a lide. A jurisprudência desta Corte Superior de 

Justiça é no sentido de que a competência será da Justiça Federal quando 

o feito versar sobre registro de diploma perante o órgão público ou de 

credenciamento junto ao MEC, bem como nas hipóteses em que o 

instrumento processual utilizado for o mandado de segurança. (...) Nessas 

condições, CONHEÇO do conflito para declarar competente o JUÍZO 

FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 15 de 

março de 2018. Ministro MOURA RIBEIRO Relator (STJ - CC: 153777 SP 

2017/0199281-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 

20/03/2018) PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. UNIVERSIDADE PRIVADA. MATRÍCULA. DESRESPEITO AO 

COMANDO DECISÓRIO DO CC N. 118.895/MG. PRECEDENTE DA PRIMEIRA 

SEÇÃO. 1. Na hipótese, ocorreu afronta ao que foi decidido por este 

Tribunal Superior, porquanto, no julgamento do Conflito de Competência 

118.895/MG, fora consignado que compete à Justiça Federal o julgamento 

de demandas envolvendo o Reitor da Universidade de Itaúna, em razão de 

ser a instituição de ensino delegatária do Poder Público Federal. (...) a 

Subseção da Justiça Federal de Divinópolis/MG é o foro competente para 

o processamento e julgamento das ações em que se discutem questões 

pertinentes à matrícula de alunos na Universidade de Itaúna-MG. Agravo 

regimental improvido. (STJ - AgRg na Rcl: 12126 MG 2013/0094572-3, 

Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/06/2013, 

S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/08/2013) Portanto, 

diante do interesse da União, este juízo é incompetente para processar e 

julgar a presente demanda. Posto isso, reconheço de ofício a 

incompetência deste juízo, em razão da matéria, e, consequentemente, 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002325-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRANIDES MARTINS DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWELL BARROS SAMPAIO OAB - MT25408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELO7 SERVICOS DE INFORMATICA S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002325-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IRANIDES 

MARTINS DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAXWELL 

BARROS SAMPAIO POLO PASSIVO: ELO7 SERVICOS DE INFORMATICA 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002337-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR KLOCK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROSSI DA SILVA OAB - MT19530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1002337-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUNIOR KLOCK 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ROSSI DA SILVA POLO 

PASSIVO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002359-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002359-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONARDO 

JOSE SIQUEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO 

JOSE SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL S.A. e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002377-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARMINDA FERREIRA DA SILVAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002377-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA ARMINDA 

FERREIRA DA SILVAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO DA 

SILVA SOARES CRUZ POLO PASSIVO: Banco OLÉ CONSIGNADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002383-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA GABRIELA LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002383-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANNA GABRIELA 

LIMA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 
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EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002396-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002396-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEANDRO 

GOMES DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

IAQUINTO MATEUS, FELIPE GOMES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002397-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVER COSTA LEITE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002397-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEVER COSTA 

LEITE JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002401-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER RODRIGO DA COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002401-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WAGNER 

RODRIGO DA COSTA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002422-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS EDUARDO CARLOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002422-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS 

EDUARDO CARLOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002718-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DE FATIMA GOMES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/12/2019 Hora: 09:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002439-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY MOURA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002439-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIELY MOURA 

MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ARTHUR 

GOMES CORSINO POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002443-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IOLANDA ROSA (REU)

 

PROCESSO n. 1002443-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IMOBILIARIA 

IGUACU LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REJANE PADILHA 
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DOS SANTOS POLO PASSIVO: IOLANDA ROSA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002123-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME OAB - 

03.666.127/0001-32 (REPRESENTANTE)

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA SEBBA FERREIRA (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1002123-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SISTEMA DE 

ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES POLO PASSIVO: MARINA SEBBA 

FERREIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002926-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENDERSOM ALAM FIRMINO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002926-87.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ENDERSOM 

ALAM FIRMINO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002936-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDUARDA MAGALHAES GONCALVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002936-34.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: MARIA 

EDUARDA MAGALHAES GONCALVES FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006589-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006589-44.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO BATISTA 

DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESTEVAO NOBRE 

QUIRINO POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006314-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIELE DIAS CUNHA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006314-95.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:L.K.F. REIS E CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA REY CARVALHO 

POLO PASSIVO: JANIELE DIAS CUNHA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018280-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI OAB - MT24631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1018280-55.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ FERNANDO 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA 

SPINELLI POLO PASSIVO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000791-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

SMILES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000791-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCUS 

VINICIUS SOUZA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCUS 
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VINICIUS SOUZA LIMA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002458-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

 

PROCESSO n. 1002458-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTINA DE 

LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022255-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA OAB - MT24650-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE ENSINO IMPACTO BRASIL LTDA - EPP (REQUERIDO)

MARCIA ROBERTA LUCENA MARQUES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022255-85.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA ROSA 

ANACLETO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ROSA 

ANACLETO DA SILVA POLO PASSIVO: MARCIA ROBERTA LUCENA 

MARQUES e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000624-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SOUZA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000624-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANA SOUZA 

SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS YULE PARDI POLO 

PASSIVO: AVIANCA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003858-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003858-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PATRICIA DUQUE REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. GRATUIDADE A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita 

não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso ao 

primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de 

custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da 

Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a fase de 

admissibilidade de eventual recurso inominado que possa futuramente ser 

interposto. DA CONEXÃO Sustenta a parte ré existir conexão do presente 

feito com o de nº 1003861-30.2019.8.11.0001, em trâmite perante o 6º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá, pois alega que possuem a mesma causa 

de pedir e pedido, tratando-se da mesma RESERVA. Contudo, aquela ação 

foi proposta por Luiz Henrique Silva Camargo, esposo da autora, não 

sendo o caso de conexão, haja vista que ambos possuem a faculdade de 

ingressar com a ação em conjunto ou separadamente. Assim, OPINO por 

REJEITAR a preliminar de conexão arguida pela ré. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO Da análise dos autos verifico que se encontra apto para 

julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15. Aliado a isso, verifico 

que a parte autora, ao ser indagada sobre a realização de audiência de 

instrução e julgamento ou produção de novas provas (Audiência ID nº 

24532551), requereu o julgamento antecipado da lide e a parte ré, 

requereu audiência de instrução e julgamento, a qual entendo ser 

desnecessária no caso em apreço, por entender que o feito já se 

encontra suficientemente instruído. Ainda, o ponto controvertido da 

presente ação (cancelamento de compra de bilhete por suspeita de fraude 

na utilização do cartão de crédito) é facilmente esclarecido com a 

produção de prova documental. OPINO, assim, por indeferir o pedido de 

designação de audiência de instrução e julgamento feito pela parte ré. 

Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do 

julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas 

provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua 

convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio 

Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Anota-se que é pacífico o entendimento 

de que o caso em comento deve ser analisado sob a égide do Código de 

Defesa do Consumidor, já que parte Autora e Ré se amoldam aos 

conceitos de consumidor e fornecedor esclarecidos no artigo 2º e 3º do 

aludido diploma legal. E, nesse sentido, entende a jurisprudência pátria 

quanto à relação de consumo existente entre as partes no transporte 

aéreo: “Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a 

qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.” 

(DORIGATTI, Nelson. Procedimento do Juizado Especial Cível 

246870220168110001/2016. J. em 19 Out. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) Reconhecida a incidência da 

legislação de consumo e a vulnerabilidade da parte Autora, 

consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do ônus 

probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos termos do artigo 6º, VIII 

do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais e Materiais proposta pela Autora em desfavor da Ré, na 

qual a parte autora sustenta ter adquirido bilhete aéreo para se deslocar 

de Cuiabá/MT para Goiânia/GO, a fim de comparecer ao velório de seu 

sogro. Alega que, ao se dirigir ao aeroporto para embarque, teve a notícia 

de que o bilhete aéreo adquirido havia sido cancelado, com o estorno do 
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valor pago. Afirma que, em razão da urgência da situação, teve que 

adquirir bilhete aéreo em outra companhia, requerendo a devolução do 

valor pago pelos bilhetes adquiridos, além de indenização por danos 

morais. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. A Ré apresentou 

defesa tempestiva (Doc. ID nº 24747019), argumentando que o 

cancelamento ocorreu por suspeita de fraude na utilização do cartão de 

crédito utilizado para compra do bilhete. Argumenta, assim, a legalidade de 

sua conduta, requerendo a improcedência dos pleitos iniciais. Pois bem. 

Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo causal entre 

eles. No caso em tela, analisando os argumentos e documentos 

apresentados pelas partes, entendo que a Ré agiu de maneira contrária à 

dinâmica do Código de Defesa do Consumidor, merecendo a reprimenda 

legal. Isso porque a ré, em nenhum momento, demonstrou qual motivo teria 

a levado a crer que a compra feita pela autora teria sido realizada 

mediante fraude. Ainda, por mais que a ré suspeitasse acerca da 

existência de fraude, deveria ter, ao menos, comunicado a parte autora 

sobre o cancelamento ou lhe oferecido alternativas para realizar o 

pagamento. Ora, quando o consumidor adquire passagens aéreas, tem a 

expectativa de serem prestados serviços de qualidade, seja nas 

informações repassadas pelas empresas, seja no transporte propriamente 

dito, e, principalmente, quanto ao trajeto e horário contratados, 

principalmente quando recebe da empresa aérea a confirmação do 

pagamento e da reserva do bilhete adquirido. Assim, pela logística do 

direito do consumidor, e por tudo mais que consta nos autos, entendo que 

a Ré, ao fornecer seus serviços ao consumidor, se compromete pela 

qualidade dentro dessa cadeia da relação de consumo. Em agindo da 

forma como agiu, a Ré cometeu ato ilícito, nos termos do artigo 186 do 

C.C., pois violou toda a dinâmica da relação de consumo, bem como os 

principais direitos do consumidor, em especial a prestação de um serviço 

adequado, informações adequadas e claras, qualidade do serviço 

prestado, e efetiva reparação de dano moral, preconizados no artigo 6º, III 

e VI. Logo, OPINO por reconhecer o ato ilícito, consoante acima explanado, 

praticado pela Ré, em desfavor da parte Autora. E, analisando o pleito pela 

reparação de danos morais, vislumbro que a angústia e o desgaste 

causados na Autora, a falta de qualidade e informações dos serviços 

contratados, extrapola a esfera do mero dissabor, e certamente são 

considerados danos morais in re ipsa. Ora, quando se contrata os 

serviços de transporte aéreo, gera-se a expectativa de cumprimento do 

horário e trajeto contratados. Se, ao contrário, os serviços não são 

prestados, isso quebra a expectativa, e passa no consumidor a sensação 

de insegurança. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: 

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. CARTÃO DE CRÉDITO DE 

TERCEIRO NA COMPRA DAS PASSAGENS – FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. 

ANÁLISE DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSA. INDENIZAÇÕES POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS MANTIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (Apelação Cível nº 

201900711735 nº único 0002008-96+2016+8+25+0072 – 1ª CÃMARA 

CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe – Relator (a): Roberto Eugênio da 

Fonseca Porto – Julgado em 30/07/2019)” “APELAÇÃO – Ação de 

Indenização – Transporte aéreo – Cancelamento de passagem aérea por 

suspeita de fraude – Compra realizada mediante cartão de crédito de 

terceiro – Irrelevância – Falta de notificação do passageiro acerca do 

cancelamento – Falha na Prestação de Serviço caracterizada – 

Necessidade de compra de outra passagem aérea – Atraso de cerca de 

10 horas para o próximo voo – Objetivo da viagem que era o sepultamento 

do pai da autora – Dano moral configurado – Indenização devida – 

Quantum fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade – Sentença Mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP – 

AC: 10138755020198260100 SP 1013875-50.2019.8.26.0100, Relator: 

Irineu Fava, Data de Julgamento: 18/10/2019, 17ª Câmara de Direto 

Privado, Data de Publicação: 18/10/2019).” Nesses moldes, tem-se que o 

dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 6 ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), está fartamente demonstrado com desídia 

com que a Ré lidou com os fatos. No que tange ao quantum indenizatório, 

nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que, para a fixação do dano 

moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar, para a 

vítima, uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para as vítimas e produza impacto bastante 

na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado. Valor esse 

que entendo pertinente na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No 

que tange ao pleito de indenização por danos materiais, tenho que o 

extrato juntado pela parte autora (ID nº 22788821) demonstra a devolução 

integral do valor pago pelas passagens, ou seja, R$ 1.480,14, no dia 

22/11/2018, não havendo que se falar em devolução em dobro, haja vista 

não ter se tratado de cobrança indevida, mas de cancelamento de 

contrato de compra e venda de passagens aéreas, além de não estar 

comprovado o dolo da empresa ré. Assim, OPINO por JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais. 

DISPOSITIVO Pelo exposto e fundamentado, após a análise dos 

argumentos e provas colacionados por ambas partes: 1. OPINO por 

REJEITAR a preliminar de conexão alegada pela ré. 2. OPINO pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I 

do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, 

VIII. 3. OPINO por reconhecer os requisitos da responsabilidade civil, e por 

condenar a Ré a indenizar a Autora por danos morais, no valor que OPINO 

por arbitrar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente 

(INPC) a partir desta data, e acrescidos de juros de mora de 1% desde a 

citação (28/08/2019). Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022174-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARTINS MENDES OAB - MT19639/O (ADVOGADO(A))

FABIANE MARTINS MENDES OAB - 918.881.151-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1022174-39.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIANE 

MARTINS MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANE MARTINS 

MENDES POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002470-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RENATO SOARES GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002470-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS RENATO 

SOARES GARCIA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IRAN DA 

CUNHA GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013825-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO SANTANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 12:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000454-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLEY FERREIRA DE MOURA (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1000454-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEFERSON 

HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO POLO PASSIVO: MARLEY FERREIRA DE 

MOURA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007633-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA BORGES SOLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA BORGES SOLER OAB - MT17850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1007633-98.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ERIKA BORGES 

SOLER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERIKA BORGES SOLER POLO 

PASSIVO: SUBMARINO VIAGENS LTDA. e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 14:20, no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018168-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1018168-86.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

CARLOS ARAUJO PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 29/01/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002484-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODILZA CASSIANO BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002484-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ODILZA 

CASSIANO BARRETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013987-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMA CALDAS DE ALMEIDA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1013987-42.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JERONIMA 

CALDAS DE ALMEIDA NETA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

JOSE DOS SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000178-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE CRISTIANA DE ANUNCIACAO (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1000178-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEFERSON 
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HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO POLO PASSIVO: GLEICE CRISTIANA DE 

ANUNCIACAO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000190-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS INOCENCIO DA SILVA NETO (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1000190-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEFERSON 

HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO POLO PASSIVO: JONAS INOCENCIO DA 

SILVA NETO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010370-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIL SALES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010370-74.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANIL SALES 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002502-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LUIS RAMOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MAURO ALVES DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1002502-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS LUIS 

RAMOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISAIAS ALVES DE 

SOUZA POLO PASSIVO: ANTONIO MAURO ALVES DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002508-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002508-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ CARLOS 

DA SILVA ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON 

NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004817-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA VAQUEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1004817-46.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VANESSA 

VAQUEIRO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002511-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002511-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUZANA 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIULLEVERSON 

SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009506-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIRES THAIS LINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009506-36.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SAMIRES THAIS 

LINS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 14:30, no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 
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CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002516-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO ARRUDA (REU)

 

PROCESSO n. 1002516-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:L.K.F. REIS E CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA REY CARVALHO 

POLO PASSIVO: ORLANDO ARRUDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013940-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON MARTINS FONTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISVECO LTDA (REQUERIDO)

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013940-68.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:WANDERSON 

MARTINS FONTOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GERSON LEVY 

RABONE PALMA, BRUNO CARLOS PEIXOTO POLO PASSIVO: TOYOTA 

DO BRASIL LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 16:20, no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011537-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FONSECA CAETANO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE OAB - MT0016074A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA KEILA PONCE LOPES 71931805172 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011537-29.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RODRIGO 

FONSECA CAETANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA PAULA 

FISCHER CAVALCANTE POLO PASSIVO: VANESSA KEILA PONCE LOPES 

71931805172 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003216-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTOPHER HARTMANN BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1003216-05.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

CHRISTOPHER HARTMANN BRANDAO Endereço: RUA R, 12, QD 61, 

PARQUE ATALAIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-180 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO ITAUCARD S.A. Endereço: CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ 

CONCEIÇÃO, 100 E2, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 

100, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-902 

DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - CHRISTOPHER HARTMANN 

BRANDAO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/11/2019 Hora: 10:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 9 de outubro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003216-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTOPHER HARTMANN BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1003216-05.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CHRISTOPHER 

HARTMANN BRANDAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON 
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SOARES NETO POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018206-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO PRUDENCIO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA PELIZER OAB - MT15929-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1018206-98.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXSANDRO 

PRUDENCIO SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANNA PAULA 

PELIZER POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002377-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARMINDA FERREIRA DA SILVAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002377-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA ARMINDA 

FERREIRA DA SILVAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO DA 

SILVA SOARES CRUZ POLO PASSIVO: Banco OLÉ CONSIGNADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002545-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADINA MESQUITA BORBA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU P BORBA FILHO OAB - MT10564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002545-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADINA 

MESQUITA BORBA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IRINEU P 

BORBA FILHO POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016189-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS DE AMORIM BARBARY ALVARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELITO JOSE DALCIN JUNIOR OAB - MT6389-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016189-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALTAMIRO ARAUJO DE OLIVEIRA REQUERIDO: MARIA 

DAS GRACAS DE AMORIM BARBARY ALVARES Vistos, Defiro o pedido 

formulado no petitório de id.28167826. Redesigne-se, conforme pauta do 

Juízo. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020763-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DA COSTA (INTERESSADO)

CRISTIAN AGOSTINI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

LORENNA JARDIM PRATES RIDOLFI OAB - MT27697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

DESTAK AGENCIA VIAGENS TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020763-58.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SANDRA MARIA 

DA COSTA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LORENNA 

JARDIM PRATES RIDOLFI, ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES POLO 

PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e 

outros (3) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020763-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DA COSTA (INTERESSADO)

CRISTIAN AGOSTINI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

LORENNA JARDIM PRATES RIDOLFI OAB - MT27697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

DESTAK AGENCIA VIAGENS TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020763-58.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SANDRA MARIA 

DA COSTA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LORENNA 

JARDIM PRATES RIDOLFI, ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES POLO 

PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e 

outros (3) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002136-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANA CAROLINA DEFENDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002136-69.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME 

EXECUTADO: ANA CAROLINA DEFENDI Vistos, Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011048-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER SILVA DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011048-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FAGNER SILVA DE MELLO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado, somente no 

efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Verifico que 

a parte Recorrente ora Reclamada devidamente juntou o preparo recursal. 

E, de outro lado, as Contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida ora Reclamante. Após, remetam-se os autos a Eg. Turma 

Recursal com as homenagens deste juízo. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012840-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO TADEU DELMINIO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1012840-78.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JUNIO TADEU 

DELMINIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISAIAS ALVES DE SOUZA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002556-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON GRATIDIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

GELTUR EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002556-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADEMILSON 

GRATIDIANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO 

ALVES ZANARDO POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008652-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILELSON DA SILVA NAZARIO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. DE MORAES - ME (REQUERIDO)

RODIVALDO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008652-42.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EDILELSON DA 

SILVA NAZARIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS ODORICO 

DORILEO ROSA JUNIOR POLO PASSIVO: C. G. DE MORAES - ME e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002558-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEREZ DA SILVA DI SERIO (AUTOR)

PAULO SERGIO DI SERIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA TERRA CYRINEU OAB - MT24378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1002558-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO SERGIO 

DI SERIO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIELA TERRA 

CYRINEU POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015473-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORACI DE ANDRADE ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1015473-62.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JORACI DE 

ANDRADE ALMEIDA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ISABELLY FURTUNATO, CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ, LUCAS 

OLIVEIRA BERNARDINO SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 
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DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002568-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ AOKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA AMABILE MORO SILVA OAB - MT20376-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002568-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDERSON LUIZ 

AOKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOANA AMABILE MORO SILVA 

POLO PASSIVO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1043014-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO GONCALVES DA SILVA (INTERESSADO)

KEDMA MONTEIRO DOS SANTOS GONCALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI OAB - MT18652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1043014-47.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:KEDMA 

MONTEIRO DOS SANTOS GONCALVES e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI POLO PASSIVO: 

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1043014-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO GONCALVES DA SILVA (INTERESSADO)

KEDMA MONTEIRO DOS SANTOS GONCALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI OAB - MT18652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1043014-47.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:KEDMA 

MONTEIRO DOS SANTOS GONCALVES e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI POLO PASSIVO: 

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003563-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IWAN FERNANDO PINHEIRO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMIRATES (REQUERIDO)

SMILES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1003563-38.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IWAN 

FERNANDO PINHEIRO DE AGUIAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: SMILES S.A. e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002571-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO ALEXANDRE ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ALVES RAMOS OAB - MG145687 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002571-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANILO 

ALEXANDRE ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAMILA ALVES 

RAMOS POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011869-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE OAB - MT23395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Autos nº 1011869-93.2019.8.11.0001 Autor: JULIANO 

ALVES MACHADO Ré: AZUL CARGO EXPRESSS PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Sem preliminares suscitadas pela Ré. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Da análise do processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas para o convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, como a 

própria audiência de instrução, uma vez que os fatos demandam de 

provas documentais. OPINO, portanto, por indeferir o pedido formulado 

pela Ré, à audiência de conciliação o(Mov. 26471201), no que diz respeito 

à designação de audiência de instrução. Passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Cumpre anotar que é pacífico o 

entendimento de que o caso em comento deve ser analisado sob a égide 

do Código de Defesa do Consumidor, já que é patente a relação de 

consumo existente: “Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código 

de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, 

segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. Procedimento do Juizado Especial Cível 

246870220168110001/2016. J. em 19 Out. 2016. Disp. em 
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www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) Logo, deve ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Cuida-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais e Materiais, ajuizada pelo Autor em desfavor da Ré. Segundo o 

Autor, contratou os serviços da Ré para o transporte aéreo de uma peça 

de seu veículo, qual seja, “Polia de Virabrequim”, no dia 09/08/2019, da 

cidade do Rio de Janeiro/RJ para Cuiabá/MT. No entanto, que ao receber o 

produto, no aeroporto, o mesmo estava danificado, condenado, o que foi 

reconhecido pelo funcionário da empresa Ré, que, inclusive, recolheu o 

produto e iniciou o processo de indenização. Que, apesar disso, até a 

presente data, nada teria feito para reparar os danos, sequer apresentou 

resposta plausível ao Autor. Pleiteia, portanto, pelo reconhecimento dos 

danos morais e materiais decorrentes dos fatos. Propiciada a conciliação, 

as partes compareceram à audiência (Mov. 26471201), mas optaram por 

prosseguir com a demanda. A Ré, em sua defesa (Mov. 26642461), 

reconhece a contratação do serviço, e o extravio do produto, mas nega a 

possibilidade de indenização por danos morais e materiais, na esfera 

judicial, pois, ainda estaria apurando o processo de indenização, na 

esfera administrativa. O ponto controvertido da demanda encontra guarida 

na análise da existência ou não de danos morais e materiais quanto ao 

extravio do objeto confiado à Ré para despacho. Pois bem. Para que a Ré 

seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato 

ilícito, dano e nexo causal entre ambos. Ao analisar os fatos e argumentos 

apresentados por ambas as partes, tem-se que incontroverso que ao 

produto confiado ao despacho, à Ré, não foi entregue nos moldes como 

inicialmente contratado, posto que estava avariado. E isso é 

incontroverso, tanto pelas fotos colacionadas à Mov. 24920668 e 

seguintes, quanto pelos documentos juntados à Mov. 24920672. Ali, 

inclusive, consta, à p. 02, a informação da avaria da peça despachada. 

Vislumbro, também, que o Autor logrou êxito em comprovar que a peça 

seria destinada ao conserto de seu veículo, e, como não aportou em 

condições para tal, teve de locar novo veículo, e, ainda, arcar com as 

despesas referentes à manutenção do veículo no pátio da empresa que 

iria consertá-lo. Na relação de consumo que paira entre as partes, deve 

predominar todos os princípios basilares preconizados pela Política 

Nacional da Relação de Consumo, prevista no Código de Defesa do 

Consumidor, em especial a transparência, segurança e boa fé. Quando a 

Ré deixa de prestar um serviço de qualidade ao Autor, ferindo a 

segurança e confiança que deveriam pairar na relação, ao deixar de 

transportar o produto despachado pelo do Autor até o seu destino final, 

com a qualidade esperada, entregando-o com sérias avarias, à ponto de 

inutiliza-lo, resta incontroversa a falha na prestação do serviço da Ré, 

caracterizadora de ato ilícito. Consequentemente, fere toda a dinâmica da 

relação de consumo, em especial o artigo 6º, VI do CDC, e deixa de 

prestar um serviço de qualidade, quebrando a expectativa e a confiança 

gerada no Autor, no que tange à segurança dos bens despachados. Em 

assim agindo, se submete aos ditames do artigo 734 do C.C.: Art. 734. O 

transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas 

e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer 

cláusula excludente da responsabilidade. Inquestionável, portanto, a 

responsabilidade da Ré pelos danos causados ao Autor, principalmente 

quando presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação 

de causa e efeito entre a conduta e o resultado”. (CAVALIERI FILHO, 

Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 

2005. p. 71. ) Isso porque, houvesse a Ré transportado o produto 

despachado pelo Autor, com a segurança que lhe foi confiada, 

entregando-a ao destino final, em perfeitas condições, sem as avarias 

encontradas, os danos não teriam se concretizado. Passa-se a análise 

dos danos especificamente. DOS DANOS MORAIS Na análise dos danos 

morais, tem-se que a frustração do Autor na expectativa da prestação de 

um serviço de qualidade, com o extravio do produto despachado, é 

situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor, e configura danos 

morais na modalidade in re ipsa. Em situações semelhantes, a 

jurisprudência tem sido farta: AÇÃO INDENIZATÓRIA – EXTRAVIO DE 

BAGAGEM – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – Incontroverso o extravio da bagagem – Companhia aérea que 

responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu 

ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor – Inadimplemento contratual consistente no extravio da 

bagagem – Danos materiais caracterizados, sendo devida indenização – 

Ônus da transportadora de comprovar o excesso do valor da indenização 

pleiteada pelo autor, ante a inversão do ônus da prova – Conteúdo da 

bagagem listado pelo autor e estimativa do valor dos bens perdidos que se 

mostra razoável – Ré que não comprovou o exagero da estimativa do 

autor, impondo-se, assim, o seu acolhimento – Extravio de bagagem que 

causa constrangimento ao passageiro – Falha no serviço de transporte 

contratado que constitui causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar 

por danos morais – Desnecessidade da comprovação do prejuízo efetivo 

– Indenização deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo 

emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa do 

lesado –Indenização bem fixada pela sentença. (CONSTANT, Leandro de 

Paula Martins. Recurso inominado n. 0019866-98.2016.8.26.0562. J. em 14 

Dez. 2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 17 Dez. 2019.) E as 

circunstâncias fogem da esfera do mero dissabor, e atingem ao íntimo do 

autor, configurando dano moral in re ipsa. Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5º, incisos V e X 

da Constituição Federal e dos arts. 186, 187, 927 e 944 do Código Civil. 

Incontroverso, portanto, o dano moral, posto que o produto que foi 

confiado ao transporte, pela Ré, foi extraviado, sem que a Ré lhe 

prestasse a devida assistência. Ademais, observo que, apesar da Ré 

sustentar a tese de que o processo de indenização estaria em trâmite, não 

trouxe qualquer documento específico que assim demonstrasse. Ora, o 

dano ocorreu em Agosto/2019, e até a presente data, passados quase 

cinco meses, a Ré não apresentou qualquer resposta concreta ao Autor. 

Essa situação jamais poderá ser classificada como mero dissabor. 

Definida a responsabilidade da empresa aérea, resta fixar o valor da 

indenização pelo dano moral sofrido pelo Autor. Sabe-se que a reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória 

e para o arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração 

principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não 

isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a 

situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano, sobretudo no que diz 

respeito aos reflexos patrimoniais e morais e o grau da culpa e de seus 

efeitos. Valor esse que entendo pertinente no montante de R$ 6.000,00 

(seis mil reais). Com efeito, tal estimativa tem correspondência com a 

gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições das vítimas e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. DA ANÁLISE DOS DANOS 

MATERIAIS No que tange aos danos materiais, ou seja, aqueles 

“consistentes em prejuízos de ordem econômica suportadas pelo 

ofendido” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 12 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010. p. 747.), entendo que, em razão da falta de 

qualidade dos serviços prestados pela Ré, o Autor suportou prejuízo 

relativo à perda da peça encomendada, e seus reflexos. Senão vejamos 

uma tabela com os danos materiais sofridos pelo Autor, e devidamente 

comprovados: 09/08/2019 (Mov. 24920672, p. 07) - Peça avariada R$ 

2.640,00 09/08/2019 (Mov. 24920672, p. 02) - Frete cobrado R$ 161,30 

13/08/2019 a 03/09/2019 (Mov. 24920672, p. 10) - Diárias da oficina R$ 

2.100,00 09/08/2019 a 10/08/2019 (Mov. 24920672, p. 09) - Locação 

veículo R$ 147,67 TOTAL: R$ 5.048,97 Ressalto que todos esses valores 

somente foram dispendidos, ante à ausência de qualidade do serviço 

prestado pela Ré. Em casos semelhantes, aduz a jurisprudência: 

Transporte aéreo nacional. Extravio de bagagem. Aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade 

objetiva da transportadora. Danos materiais. Manutenção do valor 

arbitrado. Dano Moral. Dissabores decorrentes do extravio de bagagem 

que não se comparam a mero aborrecimento cotidiano. Majoração do valor 

arbitrado, considerando o grau de culpa e a capacidade financeira da 

demandada, sem olvidar do aspecto compensatório. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (GERMANO, Carla Themis Lagrotta. Recurso 

inominado n. 1001952-85.2019.8.26.0016. J. em 25 Jun. 2019. OPINO, 

portanto, por reconhecer o direito do Autor em ser indenizado pelos danos 

materiais sofridos, na proporção total de R$ 5.048,97 (cinco mil e quarenta 

e oito reais e noventa e sete centavos). Sob os danos materiais deverão 

incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (21/11/2019 – 

Mov. 26359974), e correção monetária (INPC) a partir do efetivo 

pagamento. Posto isso, após a análise das versões fáticas trazidas por 

ambas as partes, sem preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO: 1. 

OPINO por reconhecer a relação de consumo, e por deferir a inversão do 

ônus da prova em favor dos Autores, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 

2. Comprovados o ato ilícito, os danos e o nexo de causalidade, OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS, nos termos do artigo 487, I 
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do CPC/15, para reconhecer os danos morais na modalidade in re ipsa, 

arbitrando o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de indenização, 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (09/08/2019 – Mov. 

24920672) e a correção monetária a partir da homologação do presente 

projeto de sentença, pela Douta Magistrada. 3. OPINO por reconhecer o 

direito do Autor em ser indenizado pelos danos materiais sofridos, para 

CONDENAR a Ré ao pagamento do valor total de R$ 5.048,97 (cinco mil e 

quarenta e oito reais e noventa e sete centavos). Sob os danos materiais 

deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

(21/11/2019 – Mov. 26359974), e correção monetária (INPC) a partir do 

efetivo pagamento. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004719-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA CARVALHO OAB - MT7931-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON CEZAR DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004719-61.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:OESTE FORMAS 

PARA CONCRETO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANIA 

MARIA CARVALHO POLO PASSIVO: WILTON CEZAR DE ALMEIDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009199-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIO AURELIO MOTA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009199-82.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:TASSIO AURELIO 

MOTA AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAQUIM LISBOA 

NETO, LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002821-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON ANTONIO DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE VINICIUS AMARAL DE LARA OAB - MT23030/O (ADVOGADO(A))

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

JOAO GUALBERTO CABRAL NETO JUNIOR OAB - MT24357/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002821-13.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:WENDERSON 

ANTONIO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAURA 

PATRICIA DOURADO AMORIM, ANDRE VINICIUS AMARAL DE LARA, 

JOAO GUALBERTO CABRAL NETO JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006333-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MB PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

TICOMIA CUIABA FORMATURAS E EVENTOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ECHEVERRIA LOPES OAB - SP321174 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1006333-04.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:TICOMIA CUIABA 

FORMATURAS E EVENTOS EIRELI - EPP e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RAFAEL ECHEVERRIA LOPES POLO PASSIVO: CLARO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 09:50, no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE 

SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006333-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MB PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

TICOMIA CUIABA FORMATURAS E EVENTOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ECHEVERRIA LOPES OAB - SP321174 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1006333-04.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:TICOMIA CUIABA 

FORMATURAS E EVENTOS EIRELI - EPP e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RAFAEL ECHEVERRIA LOPES POLO PASSIVO: CLARO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 09:50 Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

17/10/2019 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019086-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER DE CASTRO TENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENIFFER DE CASTRO TENCA OAB - MT14784-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1019086-90.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JENIFFER DE 

CASTRO TENCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JENIFFER DE 

CASTRO TENCA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS e outros (2) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018875-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CRISTINA RIBEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1018875-54.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VANIA CRISTINA 

RIBEIRO DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXSANDRA 

THAYS REGINA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021009-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021009-54.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ESTEVAO 

MENDES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXSANDRA 

THAYS REGINA POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020992-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON ROBERTO FIGUEIREDO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020992-18.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EDELSON 

ROBERTO FIGUEIREDO DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXSANDRA THAYS REGINA POLO PASSIVO: ENERGISA S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021012-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021012-09.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:APARECIDA 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXSANDRA THAYS 

REGINA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020999-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020999-10.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL 

BERNARDINO DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXSANDRA THAYS REGINA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020986-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA CRISTINA SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020986-11.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ISABELLA 

CRISTINA SOUZA BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXSANDRA THAYS REGINA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020980-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020980-04.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ARARAUNA 

TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

HUDSON CESAR MELO FARIA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 
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CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020987-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL ESTEVAO BENICIO DE SAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020987-93.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EZEQUIEL 

ESTEVAO BENICIO DE SAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXSANDRA THAYS REGINA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012965-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YOHANA MORAES DE SIQUEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352-O (ADVOGADO(A))

AMELIA ANGELINA SILVA PEREIRA OAB - MT27477/O (ADVOGADO(A))

JOILTON JOSE LEITE OAB - MT19278-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G TOMBINI & CIA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012965-46.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:YOHANA 

MORAES DE SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DINEY LEITE 

DA COSTA, JOILTON JOSE LEITE, AMELIA ANGELINA SILVA PEREIRA 

POLO PASSIVO: G TOMBINI & CIA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017344-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA CABELEIRA SCHROETER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO OAB - MT0013592A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1017344-30.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:NATALIA 

CABELEIRA SCHROETER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO 

HENRIQUE CESAR LEITAO POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL S/A. e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 28/01/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010652-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZAIDE DUFFECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA OAB - MT27232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010652-15.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ZAIDE DUFFECK 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO 

PIZZA POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019430-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VITORIA SILVA CAMPOS PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS GODOY INOCENCIO OAB - MT17848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1019430-71.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA VITORIA 

SILVA CAMPOS PEDROSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISIS 

GODOY INOCENCIO POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019513-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LESSA GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1019513-87.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANO LESSA 

GOES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ARTHUR GOMES 

CORSINO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018442-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA VIDEIRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RENATO ALMEIDA DE LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1018442-50.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ESCOLA VIDEIRA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PHETERSON CALAZANS 

DO PRADO DUARTE POLO PASSIVO: JOSE RENATO ALMEIDA DE LIMA 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017385-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANDER HARISON RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017385-94.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RANDER 

HARISON RAMOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXSANDRA THAYS REGINA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002584-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA TABORELLI DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002584-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANGELA 

TABORELLI DA SILVA ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SUYAN MAGALHAES DE LIMA POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017359-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIARA FEITOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017359-96.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIARA 

FEITOSA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXSANDRA 

THAYS REGINA POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017411-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BRITO LIMA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017411-92.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANA BRITO 

LIMA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXSANDRA THAYS 

REGINA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002311-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002311-63.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSANGELA ALVES MOREIRA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. D E C I S Ã O I- Cuida-se de pedido liminar formulado por 

ROSANGELA ALVES MOREIRA na qual pretende ter seu nome excluído 

dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que não 

manteve relação jurídica com a reclamada TIM CELULAR S.A. que desse 

causa ao débito levado à inscrição no rol de inadimplentes. O pleito 

merece acolhimento. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência 

se faz imprescindível à presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que o débito é 

inexistente, uma vez que não possui relação jurídica com a reclamada. O 

perigo de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na 

hipótese de permanência da anotação que decorre em seu detrimento. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, 

DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome 

da reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o 

débito apontado pela reclamada. Intime-se a reclamada para que promova 

a exclusão da anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o 

que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). 

II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002134-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HG COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE ARNA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002134-02.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: HG COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME REQUERIDO: 

MICHELE ARNA Vistos, etc. I. CUMPRA-SE na forma Deprecada, servindo 

a cópia com o mandado. II. OFICIE-SE ao Juízo Deprecante informando 

acerca da distribuição da presente Deprecada e seus respectivos dados, 

solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela ou sua 

devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu número, 

sob pena de impossibilidade do atendimento. III. Após, observadas as 

formalidades legais, DEVOLVA-SE com as cautelas e homenagens de 
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estilo. Às providências. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002278-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DEL CIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA OAB - MT3979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILENE MARIA PADILHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com as advertências do 

artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da lei 9.099/95). 

Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos 

autos, voltem conclusos para penhora online. Após a realização da 

penhora, designe audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, 

§ 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo 

encontrado, intime o a parte exequente para promover a indicação do 

necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no 

prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º da lei 9.099/95). 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002222-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE AGUIAR FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT5776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR”, 

ajuizada por GABRIEL DE AGUIAR FEITOSA em face de EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. A parte promovente alega, em 

síntese, irregularidade quanto aos débitos, lançados em seu nome, nos 

órgãos de proteção ao crédito, pela parte reclamada, sendo um, no valor 

de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), referente ao 

contrato n.º 133432854, disponibilizado no dia 28.7.019 e, outros 06 (seis) 

na igual importância de R$ 1.677,33 (um mil e seiscentos e setenta e sete 

reais e trinta e três centavos), de 28.7.019, no tocante aos contratos n.º 

133432855, 151385191, 148883782, 148852031, 148852030 e 

148852728. Enfatiza, o autor, que foi surpreendido com a mencionada 

restrição ao tentar efetivar uma compra a crédito. Ressalta, ainda, que 

desconhece a dívida e a suposta relação jurídica entre as partes. Na 

oportunidade, afirma que não recebeu nenhuma notificação de restrição. 

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) a)Se 

digne conceder LIMINARMENTE a baixa do nome do Promovente do SCPC 

e afins, determinando-se a Promovido que providencie, imediatamente, tal 

mister, sob pena do pagamento da multa de 40 (quarenta) salários mínimos 

para o caso de descumprimento da medida, e mais R$ 500,00 (quinhentos 

reais) por dia de atraso no cumprimento da decisão, fato que diminuirá os 

prejuízos que o Promovente vem suportando, muito embora restem 

consequências que certamente o prejudicarão ad eternum, à vista do mal 

causado pela Promovida. (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Da 

análise dos elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo 

que o pedido de antecipação de tutela específica merece parcial 

acolhimento. Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de 

Defesa do Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da 

obrigação, liminarmente, ou determinar providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam 

preenchidos e presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, 

relevância do fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do 

provimento final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a 

tutela de urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em 

exame, tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, 

e 5º, da Lei 9.099/95) e, considerando que a prova necessária somente 

pode ser feita pela empresa reclamada, entendo que esse fator, aliado às 

argumentações da parte autora, são suficientes, por ora, para evidenciar 

a probabilidade do direito Ademais, como cediço, nesta fase processual, 

não há documentação disponível à parte promovente que possa contribuir 

com suas alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos a 

seu favor. Além disso, as declarações da parte autora, na hipótese, até 

que se prove o contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação 

da tutela específica, para que não ocorra dano de difícil reparação. 

Outrossim, o restritivo de crédito ocasiona risco de dano, pois, uma vez 

negativada a dívida em seu nome, a parte requerente fica impedida de 

realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Por outro lado, a medida pleiteada, 

qual seja, para excluir o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao 

crédito, não trará nenhum prejuízo à promovida, visto que tal determinação 

não representa perigo de irreversibilidade, já que essa providência poderá 

ser efetivada, normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à vista de 

documentos oferecidos pela parte reclamada, situação em que não se 

aplica o óbice do § 3º do artigo 300, do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, porque preenchidos os requisitos legais, DEFIRO, parcialmente, o 

pedido de tutela de urgência antecipada, para determinar que a parte 

promovida, na forma do peticionado: EXCLUA, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, o nome da parte autora dos órgãos de restrição 

ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, no tocante 

aos débitos discutidos nos presentes autos, dantes relatados, até o 

deslinde desta demanda ou ulteriores deliberações. Arbitro, para a 

hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), razão do deferimento parcial. Por fim, antevendo 

a relação de consumo entre as partes, com fundamento no artigo 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002377-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARMINDA FERREIRA DA SILVAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002377-43.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA ARMINDA FERREIRA DA SILVAS REQUERIDO: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO D E C I S Ã O I- Cuida-se de "AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

COM PEDIDO DA TUTELA ANTECIPADA PROVISÓRIA - Inaudita altera 

pars" na qual busca a parte reclamante que seja a reclamada compelida a 

juntar nos autos o contrato entabulado entre as partes. Defiro o pleito. 

Conforme disposição expressa do Art. 300 do CPC, para que se possa 

conceder a tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano, requisitos que, in casu, 

concorrem. Conforme se evola dos autos a parte reclamante sustenta ter 

solicitado diretamente ao reclamado a disponibilização do contrato aludido, 

ocorre que a reclamada se nega, injustificadamente, a fornecer o tal 

instrumento. O perigo de dano é patente, porquanto ao negar a 

possibilidade de visualização do contrato, por certo impõe à parte 

reclamante/consumidora que se onere por tempo indeterminado. Por tais 

razões é que DEFIRO a concessão da tutela de urgência para o fim de 

DETERMINAR à reclamada que junte nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, cópia do contrato firmado entre as partes, planilha e/ou 

demonstrativo de débito com o início, valor, taxa de juros e o data para o 
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fim das parcelas cobradas pela requerida. Fixo, desde já, para a hipótese 

de descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil 

reais). II- Já designada audiência de tentativa de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002193-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DO CANTO LORNADELE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA APARECIDA OLIVEIRA PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Decisão anexa.

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002113-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILEIDE DA SILVA STASIAK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002113-26.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA PAULA SOUZA SANTOS REQUERIDO: MARILEIDE DA 

SILVA STASIAK Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As 

partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado. Homologo o 

acordo entabulado entre as partes para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos e, consequentemente, extingo o feito COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios. Transitado em julgado, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002485-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIA MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002485-72.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIONISIA MACHADO DE SOUZA REQUERIDO: COMPANHIA 

BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, ELECTROLUX DO BRASIL S/A D E C I S Ã 

O I - Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação 

de tutela c/c indenização por danos moral e formulada por DIONISIA 

MACHADO DE SOUZA em desfavor de COMPANHIA BRASILEIRA DE 

DISTRIBUICAO e ELECTROLUX DO BRASIL S/A. Sustenta a parte 

reclamante que adquiriu junto à primeira reclamada produto fabricado pela 

segunda reclamada, vindo este a apresentar vício que o tornou impróprio 

ao uso. O pleito que visa a substituição do produto adquirido deve ser 

deferido em caráter de tutela de urgência. Com efeito, conforme 

disposição expressa do Art. 300 do CPC, para que se possa conceder a 

tutela de urgência resta impositiva a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, ou ainda 

o risco ao resultado útil do processo. Buscando a reclamante a 

concessão da tutela de urgência indicada no art. 18, §1º do CDC, tenho 

que para tanto mostra-se imprescindível a demonstração de que estão 

satisfeitos os requisitos para tanto, isto é, a evidência do vício; a 

demonstração da ciência das reclamadas e que não tenha havido solução 

no prazo legal. O risco de dano é latente, pois um refrigerador é um bem 

material de uso essencial no dia a dia. Por tais motivos é que DEFIRO a 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela reclamante para o fim de 

determinar às reclamadas que promovam a substituição do produto 

adquirido, qual seja, um Refrigerador FF 459L Electrolux DF54 BR 110, de 

fabricação da segunda reclamada por outro de iguais características ou 

superior, em perfeito estado. Anoto o prazo de 10 (dez) dias para o 

cumprimento da deliberação. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). 

Na hipótese de haver a incidência da multa, serão as reclamadas 

solidárias no dever de pagar. II - Já designada audiência de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001340-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON FRANCA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001340-78.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELTON FRANCA BARBOSA REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A I- Cuida-se de pedido liminar formulado por ELTON 

FRANCA BARBOSA na qual pretende ter seu nome excluído dos 

cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que inexiste o 

débito apontado pela reclamada BANCO ITAUCARD S/A registrado no rol 

de inadimplentes. O pleito merece acolhimento. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos autos, 

sustenta a parte que o débito é inexistente. Importa ainda considerar que 

não há muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez 

que, ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, o que 

resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da anotação que 

decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito 

apontado pela reclamada. Intime-se a reclamada para que promova a 

exclusão da anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o 

que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). 

II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005789-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES LIMA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005789-16.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: MATHEUS 

HENRIQUE RODRIGUES LIMA VIEIRA Vistos, etc. A parte exequente 
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informou no ID. 27832288, que a parte executada quitou o seu débito, 

requerendo por consequência a baixa dos autos. Entendo haver quitação 

do valor exequendo e, por conseguinte, a extinção dos autos é medida 

impositiva. Diante do exposto, considerando a quitação do débito e a 

inexistência de outras obrigações entre as partes, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, II, c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias. P.I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005789-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES LIMA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005789-16.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: MATHEUS 

HENRIQUE RODRIGUES LIMA VIEIRA Vistos, etc. A parte exequente 

informou no ID. 27832288, que a parte executada quitou o seu débito, 

requerendo por consequência a baixa dos autos. Entendo haver quitação 

do valor exequendo e, por conseguinte, a extinção dos autos é medida 

impositiva. Diante do exposto, considerando a quitação do débito e a 

inexistência de outras obrigações entre as partes, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, II, c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias. P.I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016977-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LIMA MARTINS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016977-06.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: MARCELO LIMA MARTINS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. A parte Reclamante, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível de sua ausência (id. 

28273150). Diante da contumácia da parte Autora, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Fica revogada decisão antecipatória, eventualmente já deferida. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c art. 334, §8º do 

CPC) CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Por fim, em que pese ter, a 

condenação em custas de que trata o art. 51§ 2º da Lei 9.099/95, caráter 

punitivo visando inibir novas condutas semelhantes, a declaração de 

hipossuficiência obsta a sua cobrança, nos exatos termos da Lei. Posto 

isso, em havendo declaração de hipossuficiência nos autos, DEFIRO a 

gratuidade, suspendendo a cobrança das custas processuais, pelo prazo 

de 5 (cinco) anos, nos termos da Lei nº 1.060/50 (art. 12). Com o trânsito 

em julgado, arquivem-se. Intime-se Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005525-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FAUSTO DE CERQUEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005525-96.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS FAUSTO DE CERQUEIRA SOARES REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. As partes informam que se compuseram 

amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado nos autos, 

conforme ID n.º 28132060. Com efeito, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO formulado entre reclamante e 

reclamado, mediante sentença, em conformidade com o prelecionado no 

artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito com lastro legal no disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o 

artigo 925, ambos do CPC/2015. Arquivem-se os autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002328-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BELUSSI MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE BELUSSI MIRANDA OAB - MT7410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002328-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:APARECIDA 

BELUSSI MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REJANE BELUSSI 

MIRANDA POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002331-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002331-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GEOVANI 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE GIL 

LOPES POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002332-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA ANDREIA SERRA MORAES (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 357 de 852



Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002332-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEUZA 

ANDREIA SERRA MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ARTHUR GOMES CORSINO POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002374-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANILZA LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002374-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANILZA LIMA 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002378-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE MARCIA DIAS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002378-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIENE MARCIA 

DIAS MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002382-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THALYTA VICENTE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PRATES SOARES CRESTANI OAB - MT25002/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002382-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THALYTA 

VICENTE SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRENDA PRATES 

SOARES CRESTANI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/03/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002394-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE FRANCISCA TELLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002394-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO DE 

FRANCISCA TELLES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002395-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO OAB - MT0006409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002395-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUZIA DE 

SOUZA BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

FERRAMOSCA NETTO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002399-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002399-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ PAULO DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002403-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO LOHMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002403-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS 

ROBERTO LOHMANN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON 

NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: EBAZAR.COM.BR. LTDA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002405-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002405-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO BATISTA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002414-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS OAB - MT12549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002414-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEANDRO 

CERQUEIRA MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO 

CERQUEIRA MORAIS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/03/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002419-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO BERNARDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REU)

 

PROCESSO n. 1002419-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CICERO 

BERNARDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIMAR 

AZEVEDO SELVATICO POLO PASSIVO: VIACAO JUINA LTDA - EPP 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002420-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002420-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO 

HENRIQUE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001265-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DA GUIA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001265-39.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FATIMA DA GUIA SANTANA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S.A. Visto. INDEFIRO o pedido da parte Reclamante de id. 

28133404, uma vez que, tal pedido não é a via adequada para recorrer à 

sentença de id. 28092676. Deste modo, aguarde-se o trânsito em julgado 

da sentença. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002373-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILSON OLIVEIRA AMBROSIO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 15:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002450-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ELAINE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTREAL - HOTEIS VIAGENS E TURISMO S.A. (REQUERIDO)

SKAROS ADMINISTRADORA E GESTAO FINANCEIRA EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002450-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELAINE DOS 

SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDSON ANTONIO 

CARLOS POLO PASSIVO: MONTREAL - HOTEIS VIAGENS E TURISMO S.A. 

e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001660-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

MORISVALDO SOARES MAGALHAES OAB - 208.377.391-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 16:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003482-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FERREIRA DE MELO (EXECUTADO)

PAULO NICOLAU DE MELO (EXECUTADO)

 

Certifico que decorreu o prazo para pagamento voluntário, bem como 

intimo a parte requerente/exequente para que traga aos autos o valor 

atualizado do débito devido (planilha de cálculo), nos prazo de 05 (cinco) 

dias ou requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012572-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA PELEGRINI MAGALHAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012572-24.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

GABRIELA PELEGRINI MAGALHAES Emende a parte exequente a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, CPC), prestando 

esclarecimentos quanto à divergência entre o valor integral da petição 

inicial - R$ 11.061,34 (onze mil e sessenta e um reais e trinta e quatro 

centavos) e o valor da planilha de cálculo R$ 9.217,19 (nove mil duzentos 

e dezessete reais e dezenove centavos), sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 330, CPC). Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002452-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANIELE AMORIM RODRIGUES FREITAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 16:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002464-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 16:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002487-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO QUEIROZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002487-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ FERNANDO 

QUEIROZ DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO 

MENDES RAMOS POLO PASSIVO: OI MÓVEL S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/03/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002490-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLAN SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1002490-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WANDERLAN 

SILVA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANE 

SANTOS DOS ANJOS POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 
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comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002518-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA LEITE SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002518-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANIA LEITE 

SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSIANE RODRIGUES 

MACEDO POLO PASSIVO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021434-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021434-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CELSO AUGUSTO DE MELLO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Visto. Faculto à parte Reclamada a demonstrar o cumprimento 

da antecipação, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de majoração da 

multa arbitrada. Havendo manifestação, voltem conclusos na pasta de 

urgência. Vencido o prazo e não havendo manifestação da parte 

Reclamada, certifique-se nos autos. Cumpra-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002523-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILIPI COSTA CARVALHO (REU)

 

PROCESSO n. 1002523-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:L.K.F. REIS E CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA REY CARVALHO 

POLO PASSIVO: FILIPI COSTA CARVALHO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002539-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002539-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIANE 

ALMEIDA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002553-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE CRISTINA APARECIDA BRITO DE CAMPOS (REU)

 

PROCESSO n. 1002553-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:L.K.F. REIS E CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA REY CARVALHO 

POLO PASSIVO: TATIANE CRISTINA APARECIDA BRITO DE CAMPOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013155-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração, id: 27862262, foram 

digitalizados tempestivamente (suspensão de prazo: recesso forense - 

férias dos advogados). Intimo a parte Embargada, para querendo, se 

manifestar no prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000267-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ARANTES MENDES MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 Processo nº 1000267-71.2020.8.11.0001 C E R T I D Ã O 

Certifico, que decorreu o prazo de 02 (dois) dias, sem que houvesse 

manifestação da parte requerida, referente a Decisão ID 28045778. 
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CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MARCIA 

ANDREA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO GADELHA 23/01/2020 17:25:43

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002569-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1002569-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TALISSA NUNES 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALISSA NUNES DE 

SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014980-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZAMAR APARECIDA DE PORTUGAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014980-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SUZAMAR APARECIDA DE PORTUGAL REQUERIDO: 

AGEMED SAUDE S/A Visto. Conforme a urgência noticiada ao processo, 

intime-se a parte Reclamante para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

apresentar todos os exames médicos solicitados, bem como, comprovar 

seus respectivos valores. Após, conclusos na pasta de urgência para 

penhora “on-line” junto à empresa Reclamada. A medida excepcional se 

justifica, tendo em vista tratar-se de situação de saúde gestacional 

urgente, o deferimento da antecipação de tutela (id. 25695267), a notícia 

de descumprimento (id. 27222778), bem como, a franca omissão da 

Empresa Reclamada em demonstrar o cumprimento da ordem judicial (id. 

27613511). Ao final, eventual reversão (parcial/total) da medida, não gera 

dor/prejuízo físico à Empresa Reclamada que poderá, se for o caso, 

pretender a devolução. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002569-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002569-73.2020.8.11.0001. 

AUTOR: TALISSA NUNES DE SOUZA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. I- Emende a parte Reclamante a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do CPC), apresentando 

comprovante de balcão do SCPC (órgãos diferente de negativação de 

crédito), atualizado, sob pena de indeferimento da antecipação postulada. 

II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta 

de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021143-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021143-81.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MARIA JOSE ALVES DE ARRUDA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Primeiramente, certifique-se o decurso de prazo para 

manifestação da parte reclamada. Após, conclusos na pasta de urgência. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI SOUZA BARROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Valéria Grecco Teixeira OAB - MT12594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

AR RECUSADO DE AGUIA TUR. INTIMO A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020896-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH DA CRUZ NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA SANTINI OAB - MT26276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DYEL CUIABA CLINICA DE ESTETICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

AR RECUSADO. INTIMO A PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR NO 

PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011041-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FORTUNATO BARBORENE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA PARA INFORMAR DO CANCELAMENTO DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, E, PARA SE MANIFESTAR SOBRE O AR, 

NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002585-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANNY DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002585-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOVANNY DE 

OLIVEIRA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAIS STELLATO 

CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018190-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018190-47.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ante a 

petição da parte reclamante no ID. 28243907, intime-se a reclamada para 

se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se por oficial de justiça. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002331-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002331-54.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: GEOVANI PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Emende a parte reclamante a inicial, apresentando: a. A fatura objeto da 

lide (dezembro/2019) e seu comprovante de pagamento de forma legível; 

b. A fatura do mês de janeiro/2020 e seu comprovante de pagamento; Fixo 

o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da liminar. Vencido 

o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para urgência. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021143-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021143-81.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MARIA JOSE ALVES DE ARRUDA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Em análise dos autos, verifico que a manifestação 

apresentada no ID. 28135193 já fora devidamente apreciada (ID. 

28159424). Desta feita, à Secretaria para que proceda com o devido 

cumprimento proferido no ID. 28323145 em relação ao despacho de ID 

28159424. Após, conclusos na pasta de urgência. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002300-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR BRITO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002300-34.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDEIR BRITO DE CAMPOS REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA - NAO PADRONIZADO Visto. A possibilidade de antecipação de 

tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites 

traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do 

CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O fundamento relevante da 

demanda resta, aparentemente, consubstanciado na prova inicialmente 

trazida onde evidente a negativação ocorrida e a negativa de relação 

jurídica por parte do Reclamante, bem como, a ausência de outras 

negativações. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte Reclamante ao crédito, 

por eventual indevida restrição nos bancos de dados de proteção. Isto 

posto, com fundamento no art. art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação 

de tutela, determinando à Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) 

suspenda a cobrança discutida nos autos; e, b) exclua o nome do 

Reclamante do cadastro negativador pela dívida noticiada nos autos, no 

prazo de 5 (Cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

pelo descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Antevendo a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por Carta 

A.R., com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - 

II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002328-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BELUSSI MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE BELUSSI MIRANDA OAB - MT7410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002328-02.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: APARECIDA BELUSSI MIRANDA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados 

Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei 

nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. 

A Reclamante pugna em antecipação de tutela que a Reclamada efetive a 

portabilidade do número de telefone celular (65) 981114-4632 da 

operadora TIM para a VIVO. O fundamento relevante da demanda resta, 

aparentemente, consubstanciado na prova inicialmente trazida, qual seja, 

termo de portabilidade bem como a concessão de número provisório pela 

Reclamada, o que, em tese, indicada a efetivação do negócio. O justificado 

receio de ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco de limitar o 

acesso da parte Reclamante a serviço essencial nos dias de hoje. Isto 

posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de 

tutela, determinando à Reclamada até ulterior deliberação deste juízo, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova a portabilidade da linha n.º (65) 

981114-4632, nos termos pactuado, bem como, o desbloqueio da 

respectiva linha. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo 

descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Antevendo a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por Carta 

A.R., com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - 

II

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011184-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARRUDA MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011184-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDREIA NUCIA DE MARCHI REQUERIDO: ARRUDA 

MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME I - Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça à parte recorrente, nos termos do art. 99, §3º, do Código de 

Processo Civil. II - Recebo o recurso inominado no efeito devolutivo. III - 

Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intime-se. Cumpra-se. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001577-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YUJI GUSHIKEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA OAB - MT16629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001577-15.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: YUJI GUSHIKEN REQUERIDO: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S/A Visto. Alega a parte Reclamante que contratou o 

serviço de Tv, internet e telefone com a Reclamada (NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S/A) a mais de 5 (cinco) anos, e que no mês de 

janeiro/2020 o equipamento de TV apresentou defeito. Sustenta que 

buscou providências junto à Reclamada, momento em que, fora enviado 

um técnico que constatou a necessidade da troca do aparelho, tendo o 

mesmo informado que esse procedimento ocorreria em alguns dias. Afirma 

que passado o referido prazo, o técnico não compareceu e que por 

diversas vezes entrou em contato com a Reclamada que postergava o 

prazo pra resolução do problema, ou cancelava a visita unilateralmente, 

diante disso, buscou o SAC da Reclamada e não obtendo resultado 

satisfativo, ingressou com a presente demanda judicial. Pretende a 

Reclamante em antecipação de tutela a troca do aparelho. Trata-se de 

pedido de antecipação de tutela específica, prevista no artigo 497 do CPC, 

limitando-se, a sua concessão, à análise da probabilidade do direito e o 

justificado receio de ineficácia do provimento final. No caso, a 

plausibilidade do direito substancial invocado a identificar a relevância do 

fundamento, está na demonstração dos documentos acostado na exordial 

quais: Contrato de prestação de serviço adquirido com a Reclamada, bem 

como a Ordem de Serviço emitida pela assistência técnica da Empresa. De 

outro lado, também está demonstrado o justificado receio de ineficácia do 

provimento final, pois se trata de aparelho essencial nos dias de hoje. Em 

relação à troca de produtos defeituosos estabelece o Código de Defesa 

do Consumidor: “Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1º - Não sendo o 

vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor 

exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por 

outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos; (...)” Ante o exposto, DEFIRO a tutela 

específica, nos termos do artigo 497 do CPC, para o fim de determinar que 

a parte Reclamada proceda à substituição do receptor de TV descrito na 

inicial, por outro da mesma marca e modelo, em perfeitas condições de 

uso, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa simples, que fixo em R$ 

2.000,00 (Dois mil reais), sem prejuízo a eventual prática do crime de 

desobediência. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. 

Cite-se para responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem 

como, intime-se do deferimento da antecipação por Carta A.R., com as 

cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito -II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002518-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA LEITE SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002518-62.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANIA LEITE SOARES REQUERIDO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Visto. A possibilidade de 

antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos 

limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, 

do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O fundamento relevante da 

demanda resta, aparentemente, consubstanciado na prova inicialmente 

trazida a qual demonstra que mesmo diante do adimplemento da parcela 

objeto da negativação permanece a restrição nos cadastros de órgãos de 

proteção ao crédito. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte Reclamante ao crédito, 

por eventual indevida restrição nos bancos de dados de proteção. Isto 

posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de 

tutela, determinando à Reclamada até ulterior deliberação deste juízo, 

exclua o nome da parte Reclamante do cadastro negativador pela dívida 

noticiada nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, 

sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência. Antevendo 

a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, 

desde já, a inversão do ônus da prova. Cite-se para responder à 

reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, intime-se do 

deferimento da antecipação por Carta A.R., com as cópias necessárias. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002487-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO QUEIROZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002487-42.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: LUIZ FERNANDO QUEIROZ DE SOUZA REQUERIDO: OI 

MÓVEL S/A A parte reclamante pretende a concessão de medida liminar 

consistente na retirada de seus dados dos órgãos de proteção ao crédito. 

Com efeito, para a concessão de medida de urgência deve restar 

caracterizado nos autos a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em 

síntese, a parte autora noticia que em agosto/2019 aderiu a plano ofertado 

pela empresa reclamada para prestação de serviços de internet banda 

larga, no valor de R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos), 

dispensando a instalação da linha telefônica. Todavia, quando da visita da 

equipe técnica foi informada da indisponibilidade do serviço naquela região 

na velocidade indicada, sendo possível apenas o telefone fixo, o que foi 

recusado, vindo a ser retirada a respectiva fiação. A par disso, foi 

surpreendida com a restrição de seu nome por uma cobrança no valor de 

R$ 315,68 (trezentos e quinze reais e sessenta e oito centavos), uma vez 

que nunca utilizou os serviços da empresa requerida mediante a narrativa 

acima. Por se tratar de relação consumerista e o consumidor 

hipossuficiente - além de se tratar de fato negativo - a alegação da parte 

reclamante reveste-se de uma presunção apriorística, sujeita ao 

contraditório postecipado e à prova nele produzida. Aí resta configurado o 

fumus boni iuris. Acerca do periculum in mora, esse resta apontado pelos 
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prejuízos que experimenta com a anotação nos cadastrados de restrição 

ao crédito. Não se cogita em irreversibilidade do provimento, porquanto 

poderá ele ser modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso 

implique em impossibilidade de retornar ao status atual. Diante do exposto, 

DEFIRO a liminar vindicada, para o fim de DETERMINAR a retirada do nome 

do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, desde que seja 

referente à dívida discutida nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Para 

tanto, determino que se oficie ao órgão negativador correspondente, para 

cumprimento da liminar. Considerando, a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova. Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018415-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PAPA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018415-67.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: NILSON PAPA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Pretende a parte reclamante a concessão de medida liminar para exclusão 

de seus dados dos órgãos de proteção ao crédito. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Em análise dos autos, apesar 

de intimada para emendar a inicial (ID. 26580809), a parte reclamante 

quedou-se inerte (ID. 28327981). Assim, não verifico a plausibilidade do 

direito, uma vez que cabe a parte o ônus da prova quanto a fato 

constitutivo de seu direito. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, 

em razão da ausência dos elementos indispensáveis à concessão da 

medida liminar. Considerando, a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. 

Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002335-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIAMAR MEIRA DE ARRUDA OAB - MT9227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

alexsandro oliveira da silva (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002335-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANDERLEY 

RODRIGUES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LIAMAR 

MEIRA DE ARRUDA POLO PASSIVO: alexsandro oliveira da silva 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002341-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIZE DO CARMO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1002341-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDENIZE DO 

CARMO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOÃO MIGUEL DA 

COSTA NETO POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002349-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA DE OLIVEIRA MAMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002349-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BARBARA DE 

OLIVEIRA MAMORE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002362-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIODETE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002362-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELIODETE 

CAMPOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002376-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002376-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSICA 

MARQUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 
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CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002380-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERONIKA DE FREITAS PIEDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002380-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VERONIKA DE 

FREITAS PIEDADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015697-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015697-97.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LIGIA 

IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - PR0081719A, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 18/12/2019 Hora: 09:45 , que será realizada no 

CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 

44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 7 de novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002387-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002387-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALESSANDRO 

GOMES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

IAQUINTO MATEUS, FELIPE GOMES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021190-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORIAS PEIXOTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019966-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA SANTINI DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO OAB - MT24216/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

PRODEXO TELECOMUNICACOES EIRELI - ME (REQUERIDO)

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000188-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002407-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA MARESSA ROCHA FERREIRA SOARES MACIEL (AUTOR)

FRANKLANIO SOARES MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCOPLUS INCORPORACOES LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1002407-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANKLANIO 

SOARES MACIEL e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS 

GUSTAVO BANZI TONUCCI POLO PASSIVO: GINCOPLUS 

INCORPORACOES LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002415-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SELSON BENEDITO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002415-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SELSON 

BENEDITO RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002423-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

 

PROCESSO n. 1002423-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LINEIDE VIEIRA 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINEIDE VIEIRA DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: AYMORE FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002429-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARA DA SILVA SANTOS OAB - MT25746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002429-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSIMAR 

LOURENCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARA DA SILVA 

SANTOS POLO PASSIVO: TAM LINHAS AEREAS S/A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014043-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE LUCKMANN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO SOUSA DE SENE OAB - MT26545/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINA MARQUES DE ASSIS - ME (REQUERIDO)

ELSON SOARES DE NOVAIS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1014043-75.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: TULIO 

SOUSA DE SENE - MT26545/O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 06/02/2020 Hora: 

10:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010725-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAIRO HENRIQUE ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010725-84.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - MT4102-O, CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO - MT0016705A, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 18/11/2019 Hora: 

09:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 4 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010072-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BENEDITA ASSUNCAO PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010072-82.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

WARLEN LEMES DA SILVA - MT0015085A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/11/2019 Hora: 16:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 30 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005187-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FIGUEIREDO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR OAB - MT16764/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1005187-25.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JORGE 
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ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - MT16764/O-O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 21/11/2019 Hora: 14:50 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 10 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010176-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON BENEVIDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

centro universsitario UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAURI DA ROZA OAB - SC28177 (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010176-74.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - MT21874/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

18/11/2019 Hora: 15:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 7 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002440-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LETICIA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002440-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANA LETICIA 

DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009483-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILENE KATIA NASCIMENTO FERNANDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009483-90.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: EDNA 

NUNES CORREA MARQUES - MT10529/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

07/11/2019 Hora: 09:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 26 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009842-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIMAR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009842-40.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

HERBERT REZENDE DA SILVA - MT16773-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

21/11/2019 Hora: 08:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 9 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007246-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERNANDO DE MORAES KNIPPELBERG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE CAVAGNOLLO SANSAO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR OAB - MT21477/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007246-83.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: YUMI 

LEME NAKAMURA - MT26775-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 4ª JEC Data: 23/10/2019 Hora: 10:40 , 

que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, 

Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, 

Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. CUIABÁ, 18 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Promovida, para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Promovida, para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Promovida, para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019604-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CORREA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY VELOSO GUEDES OAB - MT24987/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1019604-80.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: EDNEY 

VELOSO GUEDES - MT24987/O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 

17:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003528-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019715-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MADRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE MILHOMEM DE ABREU BALATA OAB - MT23950-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT8660-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1019715-64.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação dos Advogado das partes, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 05/03/2020 Hora: 17:10 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seus clientes. Advertindo a 

parte devedora que será em audiência o momento oportuno para opor 

embargos à execução. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017429-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IMACULADA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1017429-16.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 11:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004931-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA KARINE DE OLIVEIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018344-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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LOURDES CRISTINA DO CARMO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1018344-65.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(as) Advogados, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 14:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002461-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIANE DIAS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002461-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MIRIANE DIAS DE 

FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO PEREIRA DOS 

SANTOS, MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO POLO 

PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019630-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MADRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE MILHOMEM DE ABREU BALATA OAB - MT23950-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT8660-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1019630-78.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: Kilza 

Giusti Galeski - OAB MT8660-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 

16:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

ocasião em que poderá oferecer Embargos a Execução, nos moldes do 

art. 53, §1º, da Lei 9.099/1995 CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019630-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MADRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE MILHOMEM DE ABREU BALATA OAB - MT23950-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT8660-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1019630-78.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: 

KAROLINE MILHOMEM DE ABREU BALATA - MT23950-O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 05/03/2020 Hora: 16:30 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002194-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON CAMPOS DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002194-72.2020.8.11.0001. 

AUTOR: EVERTON CAMPOS DE PAULA REQUERIDO: OI S/A Vistos, 

Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionar aos autos comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 

321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002241-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002241-46.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS REQUERIDO: AMBEV S.A. 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos, comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou 

justificar, comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada 

no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único 

do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016188-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DOMINGAS DE MORAIS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016188-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUSSARA DOMINGAS DE MORAIS LIMA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos, Consoante Termo de Audiência de 

Conciliação, o advogado da parte reclamante requer a concessão do 

prazo de 05 dias para justificar a ausência da parte promovente ao ato. 

DEFIRO o pedido. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a parte 

reclamante apresentar justificativa da ausência em audiência de 

conciliação, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018385-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TROPICAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITH PORTELLA FERREIRA (EXECUTADO)

DULCINEIA DE SOUZA QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018385-32.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TROPICAL EXECUTADO: EDITH 

PORTELLA FERREIRA, DULCINEIA DE SOUZA QUEIROZ Vistos, Cite-se a 

parte executada, por aviso de recebimento, para que no prazo de (03) 

três dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em 

caso de penhora, o exequente deverá proceder à entrega do original do 

título de crédito à Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) 

até a audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que 

dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011399-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU ALVES DA COSTA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao retorno do mandado, cuja certidão do Sr. Oficial 

de Justiça (ID. 28274456) restou negativa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010679-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITORUGO SODEIRO ORTEGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010679-95.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/11/2019 Hora: 

11:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 7 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015407-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LYANDRA CARLA ANDRADE DOS SANTOS CRUZ (REQUERIDO)

 

Processo n. 1015407-82.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - MT17574/O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 17/12/2019 Hora: 12:00 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 4 de novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002497-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRSO ALVES BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002497-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAIRSO ALVES 

BARRETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSEMAR HONORIO 

BARRETO JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002498-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIZE MARIA DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

PROCESSO n. 1002498-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEIZE MARIA DE 

ABREU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 
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DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002503-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1002503-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LOURENCO DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018059-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA BEATRIZ SOLANO (INVENTARIANTE)

PAULO RODRIGUES (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA GONCALINA LEQUE (EXECUTADO)

 

Processo n. 1018059-72.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INVENTARIANTE: 

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - MT24395-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 17:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002533-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002533-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MOACIR 

ALMEIDA FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MOACIR ALMEIDA 

FREITAS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004037-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY FARINA - SISTEMA VIP DE ENSINO MEDIO E PRE VESTIBULAR - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA AQUINO BRAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004037-09.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: SIDNEY FARINA - SISTEMA VIP DE ENSINO MEDIO E PRE 

VESTIBULAR - EPP EXECUTADO: ADRIANA AQUINO BRAGA Vistos, 

Defiro o pedido de ID. 28237626. Cite-se o executado, por mandado, 

devendo o oficial de justiça observar o local da diligência do mandado 

como requerido na petição que consta no ID. acima indicado. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001971-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDY CARLOS DE ALMEIDA BIZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001971-22.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO: 

EDY CARLOS DE ALMEIDA BIZERRA Vistos, Cite-se a parte executada, 

por aviso de recebimento, para que no prazo de (03) três dias, efetue o 

pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, 

§ 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o 

exequente deverá proceder à entrega do original do título de crédito à 

Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de 

conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, 

§1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002252-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA GONCALVES DOS SANTOS FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002252-75.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

VANESSA GONCALVES DOS SANTOS FERREIRA Vistos, Cite-se a parte 

executada, por aviso de recebimento, para que no prazo de (03) três dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 
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devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em 

caso de penhora, o exequente deverá proceder à entrega do original do 

título de crédito à Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) 

até a audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que 

dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002550-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DE ALMEIDA BOURET GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(REQUERIDO)

PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS - SCP SHOPPING 

ESTACAO CUIABA (REQUERIDO)

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (REQUERIDO)

ROYAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002550-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA CRISTINA 

DE ALMEIDA BOURET GUIMARAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

AUGUSTO BOURET ORRO POLO PASSIVO: CUIABA PLAZA SHOPPING 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (4) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001245-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORRANY MOREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1001245-48.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB MT26103/A, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 02/03/2020 Hora: 17:30 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002574-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS REIS COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002574-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL DOS 

REIS COIMBRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEMIR FEGURI, 

SILVANA DA SILVA REZENDE POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002578-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON VEDOVATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002578-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADILSON 

VEDOVATO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO 

DIAS DA COSTA POLO PASSIVO: EVANDRO DE SOUZA SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013147-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA MOURA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003960-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGRIPINO TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010960-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE AMANCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 373 de 852



FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016150-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PINTO DOS REIS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016150-92.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

THIAGO SANTANA SILVA - MT21438/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

21/01/2020 Hora: 09:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 8 de 

novembro de 2019.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002172-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DOURADO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002172-14.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDIO DOURADO RODRIGUES REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado por 

CLAUDIO DOURADO RODRIGUES na qual pretende ter seu nome excluído 

dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que não 

manteve relação jurídica com a parte reclamada OI BRASIL TELECOM que 

desse causa ao débito levado à inscrição no rol de inadimplentes. Passo 

análise da liminar. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se 

faz imprescindível à presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que o débito é 

inexistente, uma vez que não possui relação jurídica com a reclamada. 

Importa ainda considerar que não há muito a ser provado pela reclamante 

no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível 

se apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da inscrição, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

permanência da anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico 

determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais 

célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar 

com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há 

de cogitar de irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser 

modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique em 

impossibilidade de retornar ao status atual, até porque poderá a parte na 

hipótese de existir créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a 

exclusão do nome da reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, 

no que diz com o débito apontado pela reclamada junto ao SERASA, no 

valor de R$ 199,82(cento e noventa e nove reais e oitenta e dois 

centavos), com data de inclusão de 19/novembro/2019. Intime-se a 

reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada em 

desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001396-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALECRIM BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BEZERRA DE BRITO OAB - MT12352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001396-14.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALECRIM BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME REQUERIDO: 

ENERGISA S/A Vistos, Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA na qual pretende a parte reclamante a antecipação dos efeitos da 

tutela para o fim de suspender a exigibilidade da fatura referente ao mês 

de dezembro/2019, e ainda, que a concessionária se abstenha em 

suspender o fornecimento dos serviços de energia. Passo análise da 

liminar. A parte colaciona aos autos faturas que apontam significativa 

diferença entre os meses objeto da demanda e outros, fato que embora 

não sirva para de pronto apontar ilicitude, já indica alguma divergência 

repentina na média de consumo da parte reclamante. Tendo em vista o 

fato de que a reclamante traz a juízo a questão a fim de buscar solução ao 

conflito de interesses, entendo que está amparado em situação bastante 

para lhe apontar boa-fé, fato que permite a concessão da medida. Vale 

ainda observar a caracterização do serviço de fornecimento de energia 

elétrica como serviço de natureza essencial (art. 10, inciso I da Lei nº 

7783/89), bem como pela própria norma elencada no art. 22, caput e 

parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a continuidade dos 

serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é que entendo 

prudente determinar à reclamada que de SE ABSTENHA suspender o 

fornecimento de energia elétrica na UC nº 6/2695787-8 da parte 

reclamante, ou já o tendo feito, que promova o seu restabelecimento, 

hipótese que anoto o prazo de 05 (cinco) horas. Deverá o Sr. Meirinho 

fazer constar de sua certidão o horário em que encerrada a diligência. 

DEFIRO ainda a suspensão da cobrança da fatura objeto da demanda, 

bem assim determino que a parte reclamada se abstenha de promover a 

inscrição dos dados do reclamante no rol de inadimplentes. Impõe-se 

registrar que a presente decisão não exime a parte reclamante de realizar 

o adimplemento das demais obrigações provenientes do serviço de 

fornecimento de energia elétrica, mas tão só suspende a cobrança dos 

valores referentes ao período objeto da demanda (dezembro/2019). Fixo, 

na hipótese de descumprimento da medida multa no importe de R$1.000,00 

(mil reais). Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se em regime de plantão, fazendo constar a presente decisão no 

mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002423-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002423-32.2020.8.11.0001. AUTOR: 

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA REU: AYMORE Vistos, Cuida-se de pedido 

liminar formulado por LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA na qual pretende ter seu 

nome excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de 

que o débito apontado pela parte reclamada AYMORE registrado no rol de 

inadimplentes é inexistente. Passo análise da liminar. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos autos, 

sustenta a parte que o débito não existe, uma vez que, esta realizando o 

pagamento de todas as parcelas do contrato. Importa ainda considerar 

que não há muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma 

vez que, ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos 

autos qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, 

o que resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado 

pelos prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da 

anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que 

a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que 

possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de 

modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na 

norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito 

apontado pela reclamada junto ao SERASA, no valor de R$ 40.109,00 

(quarenta mil cento e nove reais), com data de inclusão de 

16/dezembro/2019. Intime-se a reclamada para que promova a exclusão 

da anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o 

prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - MT25429/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de "reclamação cível c/c pedido de liminar" proposta por 

EDSON DE SOUZA NETO em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. Busca a 

parte reclamante a concessão da tutela de urgência para o fim de 

determinar à reclamada que lhe restitua valor creditado em sua conta 

bancária referente a verba indenizatória decorrente de sua atividade 

laboral da qual até a presente data não foi creditada. Passo à análise da 

medida liminar. Conforme disposição expressa do Art. 300 do CPC, para 

que se possa conceder a tutela de urgência se faz imprescindível a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano, requisitos que, in casu, 

concorrem. Conforme se evola dos autos há prova da verossimilhança 

quanto à retenção de parte do valor creditado na conta bancária da parte 

reclamante no montante de R$ 3.702,97 (três mil setecentos e dois reais e 

noventa e sete centavos). Eis os elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito alegado, porquanto retido valor creditado na conta 

bancária da parte reclamante cuja finalidade é a realização de sua 

atividade profissional. Já o perigo de dano decorre do fato de que o 

crédito bloqueado se traduz em verba essencial para a consecução de 

sua atividade profissional, vez que ostenta cunho indenizatório pelos 

gastos que necessariamente realiza em suas viagens de trabalho. 

Registre-se, por oportuno, que a presente decisão não tem o condão de 

apreciar a existência ou não do débito, mas tão só afastar a realização de 

bloqueio sobre o valor creditado em conta bancária da parte reclamante de 

modo a impossibilitar-lhe a realização de suas viagens profissionais. Posto 

isso é que DEFIRO a tutela de urgência para o fim de DETERMINAR à 

reclamada que proceda à imediata LIBERAÇÃO do salário retido na conta 

do Autor, que totalizam a quantia de R$ 3.702,97 (três mil setecentos e 

dois reais e noventa e sete centavos), no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida, 

multa no importe de R$1.000,00 (mil reais) a ser suportada pela reclamada 

em favor da reclamante. Já designada audiência de tentativa de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001687-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA CAMPOS ARANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001687-14.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SEVERINA CAMPOS ARANHA REQUERIDO: NET SERVICOS 

DE COMUNICACAO S/A, CLARO S.A. Vistos, Trata-se de demanda em que 

a parte reclamante, alegando falha na prestação do serviço, pede 

provimento para preceitar a reclamada a cumprir o contrato nos moldes 

contratados. Passo análise da liminar. Nenhuma dúvida de que se 

estabeleceu entre as partes uma relação jurídica de direito material ínsita 

ao direito consumerista, pois, conforme interpretação sistêmica dos 

comandos insertos nos arts. 2º, 3º e § 1º do Estatuto Consumerista, é 

consumidor toda pessoa física (ou jurídica) que utiliza serviço (ou adquire 

produto) na condição de destinatário final (CDC, Art. 2º), e fornecedor, 

além da pessoa física, também a pessoa jurídica que desenvolve 

atividade, como no caso, de prestação de serviços (CDC, Art. 3º). 

Trata-se na espécie de alegação de falha na prestação de serviços. O 

comando do art. 14 do CDC prescreve que o fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Logo, a pretensão que visa a preceitar a reclamada a 

cumprir o contrato nos termos em que firmado merece guarida, haja vista 

que compete ao Estado-juiz, no exercício de seu mister, conceder a tutela 

específica da obrigação ou determinar providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento (CDC, Art. 84), de modo 

que, sendo relevante o fundamento e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, mostra-se possível a concessão da tutela 

liminarmente, bem assim impor multa diária ao réu, assinando prazo 

razoável para o cumprimento da obrigação contratualmente assumida 

(CDC, norma citada, § 4º). Posto isso, CONCEDO provimento antecipatório 

para DETERMINAR que a Reclamada, cumpra o contrato nos seus exatos 

termos, com emissão da fatura no valor pactuado, qual seja, R$ 349,90 

(trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), a partir da sua 

intimação. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida, 

multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se e se cumpra. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001743-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ARRUDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

SCARLETT PATRICIA ZEILINGER OAB - MT27659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001743-47.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALINE DE ARRUDA ALVES REQUERIDO: CARREFOUR 

COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Vistos, Cuida-se de AÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS E PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS na qual busca 

a reclamante que seja a reclamada compelida a realizar a entrega do 

produto “Assador a Gás rotativo Arke Multi Grill Pro 7 Grades 5 

Queimadores Gás GLP - Bivolt”. Passo análise da liminar. Para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e 

cumulativamente que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, requisitos que, in casu, concorrem. Conforme se evola dos 

autos, há documentação bastante capaz de conduzir à verossimilhança 

da alegação vertida na inicial, porquanto resta demonstrada a aquisição do 

produto no site da reclamada, cuja entrega do produto foi realizado com 

avarias, sendo recusada pela parte promovente e solicitando a troca, 

ainda no mês de dezembro/2019, com um prazo de oito dias uteis, e até o 

momento não foi entregue o novo produto em perfeito estado. A 

documentação que aparelha o pedido serve para demonstrar o 

cumprimento dos requisitos que autorizam o deferimento da medida 

requerida. O perigo de dano é patente, uma vez que a compra foi realizada 

dia 28/novembro/2019, até a presente data, mais de 01 (um) mês após, 

não teve a nova entrega do produto em perfeito estado. Por tais razões é 

que entendo presentes os requisitos legais para a concessão da medida e 

de conseguinte DEFIRO a tutela de urgência para o fim de DETERMINAR à 

reclamada que proceda a entregue imediatamente do produto adquirido, 

qual seja, um Assador a Gás rotativo Arke Multi Grill Pro 7 Grades 5 

Queimadores Gás GLP - Bivolt, objeto da presente demanda, no prazo de 

10 (dez) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da 

medida, multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já designada audiência 

de tentativa de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001423-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON DOUGLAS DE SOUSA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001423-94.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALISSON DOUGLAS DE SOUSA E SILVA REQUERIDO: 

MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA, IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Vistos. Cuida-se de pedido liminar formulado pela parte reclamante na qual 

pretende ter realizada a suspensão de cobranças levadas a efeito em seu 

desfavor. Passo à análise da medida liminar. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Importa considerar que não há 

muito a ser provado pela parte reclamante no caso em apreço, uma vez 

que, ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da cobrança o que 

resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de ser mantida a cobrança (do 

que contesta em Juízo) no curso da demanda, vez que já decidido em 

outro processo. Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o 

deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe 

apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com 

razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR à 

reclamada que SUSPENDA a cobrança objeto da demanda, imediatamente, 

após a intimação da presente decisão. Na hipótese de descumprimento da 

medida ora deferida, fixo, desde já, multa no montante de R$1.000,00 (mil 

reais) a ser suportada pela reclamada em favor da parte reclamante. Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006697-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA JELYEL MARCZINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

ELAY CAVALCANTE DE MIRANDA VASS OAB - MT13349/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006697-73.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SUSANA JELYEL MARCZINSKI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Defiro o pedido de Justiça 

Gratuita. Tendo sido interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no 

art. 42 caput e parágrafo primeiro da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso 

inominado. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021887-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA LOPES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021887-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDO FERREIRA LOPES NETO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Cuida-se 

de “AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” formulada por Fernando Ferreira 

Lopes Neto em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A na qual pretende a parte reclamante a concessão da tutela de 

urgência para o fim de que a reclamada restabeleça o fornecimento de 

energia elétrica junto à UC nº 6/253363-6, bem assim que suspenda as 

cobranças referentes aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro 

e dezembro/2019 que acusam valores acima de sua média. Defiro a 

concessão da medida. A parte colaciona aos autos o histórico de 

consumo que aponta a existência das faturas referentes aos meses de 

agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2019, os quais apontam 

significativa diferença entre os meses objeto da demanda e outros, fato 

que embora não sirva para de pronto apontar ilicitude, já indica alguma 

divergência repentina na média de consumo da parte reclamante. Tendo 

em vista o fato de que a parte reclamante traz a juízo a questão a fim de 

buscar solução ao conflito de interesses, entendo que está amparado em 

situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite a concessão 

da medida. Vale ainda observar a caracterização do serviço de 

fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza essencial (art. 

10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada no 

art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a 

continuidade dos serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é 

que entendo prudente determinar à reclamada que RESTABELEÇA o 

fornecimento de energia elétrica à residência da parte reclamante (UC nº 
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6/253363-6), para o que anoto o prazo de 05 (cinco) horas. DEFIRO ainda 

a suspensão da cobrança das faturas objeto da demanda (agosto, 

setembro, outubro, novembro e dezembro/2019), bem assim determino que 

a parte reclamada SE ABSTENHA de promover a inclusão dos dados do 

titular da UC nº 6/253363-6 em cadastros de proteção ao crédito. Intime-se 

a parte reclamante pessoalmente para o fim de dar integral cumprimento à 

presente deliberação. Fixo, na hipótese de descumprimento da medida, 

multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Determino que o mandado 

de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE 

DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado inconsistências que 

impossibilitam a parte intimada de ter acesso a documentos dos autos que 

se apresentam relevantes ao cumprimento da ordem judicial. Registre-se 

que a presente decisão não exime a parte reclamante de manter a 

regularidade dos pagamentos das demais faturas relativas ao consumo de 

energia elétrica em sua UC. II- Intime-se. Cumpra-se em regime de plantão. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002497-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRSO ALVES BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002497-86.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JAIRSO ALVES BARRETO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Cuida-se de 

“RECLAMATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR” formulada por Fernando 

Ferreira Lopes Neto em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A na qual pretende a parte reclamante a concessão da tutela 

de urgência para o fim de que a reclamada restabeleça o fornecimento de 

energia elétrica junto à UC nº 6/291054-5, bem assim que suspenda as 

cobranças referentes aos meses de novembro/2019 e janeiro/2020 que 

acusam valores acima de sua média. Defiro a concessão da medida. A 

parte colaciona aos autos o histórico de consumo que aponta a existência 

das faturas referentes aos meses de novembro/2019 e janeiro/2020, os 

quais apontam significativa diferença entre os meses objeto da demanda e 

outros, fato que embora não sirva para de pronto apontar ilicitude, já indica 

alguma divergência repentina na média de consumo da parte reclamante. 

Tendo em vista o fato de que a parte reclamante traz a juízo a questão a 

fim de buscar solução ao conflito de interesses, entendo que está 

amparado em situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite 

a concessão da medida. Vale ainda observar a caracterização do serviço 

de fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza essencial 

(art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada 

no art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a 

continuidade dos serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é 

que entendo prudente determinar à reclamada que RESTABELEÇA o 

fornecimento de energia elétrica à residência da parte reclamante (UC nº 

6/291054-5), para o que anoto o prazo de 05 (cinco) horas. DEFIRO ainda 

a suspensão da cobrança das faturas objeto da demanda 

(novembro/2019 e janeiro/2020), bem assim determino que a parte 

reclamada SE ABSTENHA de promover a inclusão dos dados do titular da 

UC nº 6/291054-5 em cadastros de proteção ao crédito. Intime-se a parte 

reclamante pessoalmente para o fim de dar integral cumprimento à 

presente deliberação. Fixo, na hipótese de descumprimento da medida, 

multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Determino que o mandado 

de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE 

DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado inconsistências que 

impossibilitam a parte intimada de ter acesso a documentos dos autos que 

se apresentam relevantes ao cumprimento da ordem judicial. Registre-se 

que a presente decisão não exime a parte reclamante de manter a 

regularidade dos pagamentos das demais faturas relativas ao consumo de 

energia elétrica em sua UC. II- Intime-se. Cumpra-se em regime de plantão. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016150-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PINTO DOS REIS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016150-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADEMIR PINTO DOS REIS JUNIOR REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, 

designada a sessão de conciliação, a parte Reclamante, embora 

regularmente intimada, deixou de comparecer à solenidade. É a suma do 

essencial. MOTIVAÇÃO O decreto de extinção é medida de rigor. De 

efeito, conforme constou do termo da audiência de conciliação, a parte 

Reclamante não se fez presente, conquanto regularmente intimada. A 

consequência é a extinção do processo. Com efeito, os preceitos contidos 

nos artigos 9º e 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determinam que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido é o 

teor da seguinte decisão: Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 

9.099/95, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo, mesmo que tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 

052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 

18.02.1997). Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. A respeito do tema, 

preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige que o autor 

compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, faltando o 

demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento –, sofre como conseqüência a extinção do 

processo, em sanção à sua contumácia, significando o abandono do 

processo. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 9.099, de 

26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos que houve equívoco ao grafar 

“demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da demanda) 

DISPOSITIVO. Posto isso, com fundamento no art. 51, I, da lei 9.099/95l, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Revogo 

eventual liminar deferida nos autos. Sem custas para a parte reclamante. 

Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020205-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANUNCIACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020205-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELO ANUNCIACAO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, RESUMO DOS 
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FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Na 

presente reclamação, designada a sessão de conciliação, a parte 

Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de comparecer à 

solenidade. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO O decreto de extinção é 

medida de rigor. De efeito, conforme constou do termo da audiência de 

conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, conquanto 

regularmente intimada. A consequência é a extinção do processo. Com 

efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: Ementa “NÃO 

COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento do 

mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor deixar 

de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha 

advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. Juíza 

Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 20 do 

FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. A 

respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige 

que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, 

faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento –, sofre como conseqüência a 

extinção do processo, em sanção à sua contumácia, significando o 

abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 

9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos que houve equívoco 

ao grafar “demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da 

demanda) DISPOSITIVO. Posto isso, com fundamento no art. 51, I, da lei 

9.099/95l, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Revogo eventual liminar deferida nos autos. Sem custas para a parte 

reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016395-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JESUS ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016395-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO PAULO DE JESUS ASSIS REQUERIDO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos, RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Na 

presente reclamação, designada a sessão de conciliação, a parte 

Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de comparecer à 

solenidade. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO O decreto de extinção é 

medida de rigor. De efeito, conforme constou do termo da audiência de 

conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, conquanto 

regularmente intimada. A consequência é a extinção do processo. Com 

efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: Ementa “NÃO 

COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento do 

mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor deixar 

de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha 

advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. Juíza 

Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 20 do 

FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. A 

respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige 

que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, 

faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento –, sofre como conseqüência a 

extinção do processo, em sanção à sua contumácia, significando o 

abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 

9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos que houve equívoco 

ao grafar “demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da 

demanda) DISPOSITIVO. Posto isso, com fundamento no art. 51, I, da lei 

9.099/95l, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Revogo eventual liminar deferida nos autos. Sem custas para a parte 

reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018487-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DALADIER PRADO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DALADIER PRADO SANTOS OAB - MT12733-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNITED MILLS ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018487-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEXSANDER DALADIER PRADO SANTOS REQUERIDO: 

UNITED MILLS ALIMENTOS LTDA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 

9.099/95, art. 38). Homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e, de conseguinte, 

declaro extinto o presente processo, fulcro no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Arquive-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira 

de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020793-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO JADE GONCALO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020793-93.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS 

EXECUTADO: JAIRO JADE GONCALO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA Vistos, 

Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). Homologo a desistência da 

ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e, de conseguinte, declaro extinto o presente processo, fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Arquive-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001167-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA PINCERATO ALONSO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Erro de intepretação na 

linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #
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{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1001167-54.2020.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do 

preço, Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: NATALIA PINCERATO ALONSO SOUZA Endereço: RUA A, 304, 

BLOCO 12, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-258 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 

BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

Senhor(a): NATALIA PINCERATO ALONSO SOUZA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC 

Data: 10/03/2020 Hora: 14:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002353-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU CAZARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA OAB - MT23823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002353-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALCEU CAZARIN 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLEN REGYNA PEREIRA DE 

ARRUDA POLO PASSIVO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002357-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FREIRE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REU)

 

PROCESSO n. 1002357-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDA 

FREIRE DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOÃO MIGUEL DA 

COSTA NETO POLO PASSIVO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002358-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002358-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MILTON JONES 

AMORIM VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON JONES 

AMORIM VIEIRA POLO PASSIVO: BOA VISTA SERVICOS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002370-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANY DE JESUS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002370-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VIVIANY DE 

JESUS FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002390-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARMINDA FERREIRA DA SILVAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002390-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA ARMINDA 

FERREIRA DA SILVAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO DA 

SILVA SOARES CRUZ POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002391-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002391-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DENISE MELO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO MAGANHA DE LIMA POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002421-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE RAMOS DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DO QUARTO OFICIO CUIABA (REU)

LUX ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA - EPP (REU)

 

PROCESSO n. 1002421-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIANE RAMOS 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SERGIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: LUX ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA - 

EPP e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002427-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO VENTURA BARBOSA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002427-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERALDO 

VENTURA BARBOSA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGER 

FERNANDES POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002428-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BARBOSA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002428-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAQUIM 

BARBOSA BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERLEN CRISTINE 

PEREIRA KOCH POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002437-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO CAMPBELL MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002437-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ GUSTAVO 

CAMPBELL MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO 

MENDES RAMOS POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002447-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS LUIZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS OAB - MT25248/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR RONDON DA COSTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002447-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISAIAS LUIZ 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANE DE ALMEIDA 

BALBINO DOS SANTOS POLO PASSIVO: ADEMAR RONDON DA COSTA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002449-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY XAVIER GOMES DE ALMEIDA OAB - 056.246.161-20 

(REPRESENTANTE)

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1002449-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WILLY XAVIER 

GOMES DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HILTON DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 380 de 852



SILVA CORREA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009308-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BARTOLINA DA ROSA OAB - MT24762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON DE OLIVEIRA FERNANDES - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Erro de intepretação na 

linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1009308-96.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, 

Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUCIANA MARTINS DE 

FREITAS Endereço: RUA DAS OLIVEIRAS, 13, quadra 12, NOVO TEMPO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78042-310 POLO PASSIVO: Nome: HELTON DE 

OLIVEIRA FERNANDES - EPP Endereço: RUA PAIAQUAS, 147, - ATÉ 

1270/1271, CENTRO, TUPÃ - SP - CEP: 17600-250 Senhor(a): LUCIANA 

MARTINS DE FREITAS A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 08:50 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017261-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL FEGURI OAB - MT26604/O (ADVOGADO(A))

FABIAN FEGURI OAB - MT16739-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Erro de intepretação na 

linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1017261-14.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 39.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: LEBLON TECNOLOGIA E 

COMPUTADORES LTDA Endereço: Avenida Miguel Sutil, 4290, Jardim 

Leblon, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-000 POLO PASSIVO: Nome: SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA Endereço: Estrada da Cruz Grande, 1700, Parte 

A, Santo Antônio, LOUVEIRA - SP - CEP: 13290-000 Senhor(a): LEBLON 

TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 12:10 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 
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Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002457-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SANTOS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002457-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDSON SANTOS 

CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON SOARES NETO 

POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002473-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

 

PROCESSO n. 1002473-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA LUCIA DA 

SILVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002481-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA RODRIGUES DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1002481-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAELA 

RODRIGUES DE QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002488-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIMARA PEREIRA GOMES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002488-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEFERSON 

FERREIRA NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEFERSON 

FERREIRA NUNES POLO PASSIVO: CLEIDIMARA PEREIRA GOMES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002496-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA CAMPOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CERANTOLA OAB - MT12738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002496-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA CANDIDA 

CAMPOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO 

CERANTOLA POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002540-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANEY PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS OAB - MT6.587 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002540-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IVANEY PEREIRA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HELENO BOSCO SANTIAGO DE 

BARROS POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002544-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DA CRUZ FAVALESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002544-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDA DA 

CRUZ FAVALESSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA 

ALESSANDRA SANT ANA MOTA, GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ 

GOMES, MARCO TULIO DIAS FERREIRA POLO PASSIVO: GOL LINHAS 
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AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002551-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002551-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:UGO LEONARDO 

SUBTIL E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCONDES RAI 

NOVACK POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002562-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002562-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDO 

CINTRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARA YANE BARROS 

SAMANIEGO, ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS POLO PASSIVO: 

MAGAZINE LUIZA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002563-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIANY MIRANDA JAC DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALMEIDA OAB - MT20147/O (ADVOGADO(A))

FELIPE RIBEIRO ARAUJO OAB - MT20193/O (ADVOGADO(A))

AVIMAR MACIEL MACHADO FILHO OAB - MT20168-O (ADVOGADO(A))

THAIANY MIRANDA JAC DE JESUS OAB - MT22556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002563-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THAIANY 

MIRANDA JAC DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAIANY 

MIRANDA JAC DE JESUS, AVIMAR MACIEL MACHADO FILHO, LUCAS 

ALMEIDA, FELIPE RIBEIRO ARAUJO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002272-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA NUNES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO(A))

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre 

Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. 

A verossimilhança refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em 

torno de todo o quadro fático invocado pela parte, não apenas quanto à 

existência de seu direito subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao 

perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., 

Editora Universidade de Direito, pág. 452). Analisados os documentos 

trazidos com a inicial, tenho que não assiste à Reclamante em pleitear a 

antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, diante do contexto 

fático que se apresenta nos autos, tenho que o pleito autoral ainda 

ressente de maior dilação probatória, o que por certo será realizado no 

decorrer da instrução processual, não se mostrando possível, neste 

momento processual. Pelo exposto, não preenchendo os requisitos 

necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo de direito do mesmo. No mais, intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002390-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARMINDA FERREIRA DA SILVAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de 

tutela consistente em que este juízo determine ao reclamado que traga 

cópia do contrato firmado entre as partes, planilha e/ou demonstrativo de 

débito com o início, valor , taxa de juros e o fim das parcelas. O fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 
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nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do reclamante, devendo o banco reclamado apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito 

do mesmo. Quanto ao pedido de tutela antecipada consistente em 

determinar que a parte requerida traga cópia do contrato firmado entre as 

partes, planilha e/ou demonstrativo de débito com o início, valor , taxa de 

juros e o fim das parcelas, tenho que o mesmo é de ser indeferido, eis que 

não evidencio na concessão da referida medida o “fumus boni iuris” e o 

“periculum in mora” a justificar a concessão de antecipação de tutela 

liminarmente, mesmo porque, uma vez invertido o ônus da prova em favor 

do autor, é dever do próprio réu trazer aos autos todas as provas que 

entender capazes de comprovar a não ocorrência dos fatos narrados na 

inicial, sob pena de não o fazendo, serem os mesmos considerados 

verdadeiros. No mais, intimem-se as partes para comparecer na audiência 

de conciliação já designada. Pelo mesmo mandado, cite-se a parte 

Requerida para querendo contestar, no prazo legal, indicando-se provas, 

sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela Requerente, caso não seja a ação contestada. Intimem-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002121-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FELICIO GARCIA OAB - MT7297-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre 

Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. 

A verossimilhança refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em 

torno de todo o quadro fático invocado pela parte, não apenas quanto à 

existência de seu direito subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao 

perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., 

Editora Universidade de Direito, pág. 452). Analisados os documentos 

trazidos com a inicial, tenho que não assiste à Reclamante em pleitear a 

antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, diante do contexto 

fático que se apresenta nos autos, tenho que o pleito autoral ainda 

ressente de maior dilação probatória, o que por certo será realizado no 

decorrer da instrução processual, não se mostrando possível, neste 

momento processual. Ademais, há perigo de irreversibilidade da medida, 

sendo vedada a concessão neste momento, nos termos do artigo 300, 

§3º, do CPC. Pelo exposto, não preenchendo os requisitos necessários à 

concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, que o 

fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito 

do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor da reclamante, devendo a reclamada apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do mesmo. 

No mais, intimem-se as partes para comparecer na audiência de 

conciliação já designada. Pelo mesmo mandado, cite-se a parte Requerida 

para querendo contestar, no prazo legal, indicando-se provas, sob pena 

de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

Requerente, caso não seja a ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001850-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CEZAR VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Indefiro o pedido de exclusão do nome da 

parte reclamante dos cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, tendo 

em vista que a parte Reclamante possui outro apontamento nos órgãos de 

proteção ao crédito. Intimem-se as partes para comparecer na audiência 

de conciliação já designada. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002312-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO OAB - MT16397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CBSS S.A. (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, emendar o pedido, apresentando cópia do extrato 

de negativação atual emitido pelo SPC/SERASA, sob pena de extinção e 

consequente arquivamento do feito. Decorrido o prazo acima assinalado, 

com ou sem satisfação, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de direito em 

substituição legal

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002338-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE REGINA DO ROSARIO OAB - MT12862-O (ADVOGADO(A))

SONIA ROCHA GONCALVES CORREIA OAB - 409.220.222-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002338-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SONIA ROCHA 

GONCALVES CORREIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANE 

REGINA DO ROSARIO POLO PASSIVO: MERCADOPAGO.COM 

REPRESENTACOES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002381-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARMINDA FERREIRA DA SILVAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1002381-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA ARMINDA 

FERREIRA DA SILVAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO DA 

SILVA SOARES CRUZ POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002392-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANI ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002392-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOVANI 

ANTONIO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002393-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MICHELINI SCHUTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS OAB - MT12549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002393-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LARISSA 

MICHELINI SCHUTZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO 

CERQUEIRA MORAIS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009869-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON COSTA MARTINS OAB - SP0343769E (ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/11/2019 Hora: 16:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002400-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORI VALTER DE MOURA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002400-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LORI VALTER DE 

MOURA PERES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002402-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEDELMA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002402-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSEDELMA 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO DA SILVA 

SOARES CRUZ POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002424-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELISTA ALMEIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002424-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVANGELISTA 

ALMEIDA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002425-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LOPES MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRT FLA COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002425-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODRIGO LOPES 

MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SOUZA 

BORGES POLO PASSIVO: VRT FLA COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 
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comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002430-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TOZI SANCIAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MACIEL BORGES OAB - MT20640/O (ADVOGADO(A))

LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO OAB - SP257932 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

 

PROCESSO n. 1002430-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA TOZI 

SANCIAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FLAVIO BLANCO 

ARAUJO, TIAGO MACIEL BORGES POLO PASSIVO: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012220-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA APARECIDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVENTE para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo 

a intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005878-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE OAB - MT0016074A 

(ADVOGADO(A))

VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES OAB - MT8416/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002446-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002446-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRE 

PELLIZZONI VERAS GADELHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE 

PELLIZZONI VERAS GADELHA POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011553-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA MARTA SANTOS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001752-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCO CESAR PAIM OAB - MT25919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

centro universsitario UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 14:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001990-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada . *OBS. As 

audiências de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003369-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009400-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PEREIRA DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005171-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAZAR TEIXEIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840-O 

(ADVOGADO(A))

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT10017/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016632-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA OAB - MT12866-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 16:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002462-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002462-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREIA NUCIA 

DE MARCHI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREIA NUCIA DE 

MARCHI POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002066-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID BARROS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 11:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS (AUTOR)

ALCEMAR PEREIRA DE FREITAS DUQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017605-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA MORAES HENKEMAIER (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 11:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002424-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELISTA ALMEIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 10:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007022-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEY MARQUES DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVENTE para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo 

a intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002466-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REU)

 

PROCESSO n. 1002466-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEANDRO 

GOMES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: SKY SERVIÇOS DE 

BANDA LARGA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002471-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002471-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL ALVES 

DA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002477-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA RERGI DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002477-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VITORIA RERGI 

DE BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE MARTINS DE 

ARRUDA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006717-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FAUSTINO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002486-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEN BRAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002486-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARLEN BRAGA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON NASSARDEN 

PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002491-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE EVELLY DA CRUZ LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1002491-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINE EVELLY 

DA CRUZ LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 
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designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004049-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA SANDRA SPESSOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA OAB - MT21563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002506-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALEXANDRE ALMEIDA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002506-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DOUGLAS 

ALEXANDRE ALMEIDA DO CARMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES POLO PASSIVO: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002521-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON APARECIDO DE AZAMBUJA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1002521-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WILSON 

APARECIDO DE AZAMBUJA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006999-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

DIMAS SIMOES FRANCO NETO OAB - MT13594-O (ADVOGADO(A))

MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO OAB - MT13595-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 22/10/2019 Hora: 15:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006999-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

DIMAS SIMOES FRANCO NETO OAB - MT13594-O (ADVOGADO(A))

MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO OAB - MT13595-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002537-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VILAS BOAS SAMPAIO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002537-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO VILAS 

BOAS SAMPAIO MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

SERGIO BARBOSA ROS POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001904-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES CORREIA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT21520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVES E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 17:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022331-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 16:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001847-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE SOUZA OAB - MT24025/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 09:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001676-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL QUEIROZ DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 11:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005602-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA GONCALVES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS DUARTE OAB - MT23603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT17603-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005602-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA GONCALVES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS DUARTE OAB - MT23603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT17603-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001447-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 17:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010894-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN COLETA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN COLETA DUARTE OAB - MT25266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONY DO CARMO ALMEIDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 09:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001526-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUINA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE (REQUERIDO)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 09:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 
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Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002546-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON JONES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002546-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADAILTON 

JONES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELLE DE 

ALMEIDA ANDRADE POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001587-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIDIA THAMILLA DE CAMPOS MOREIRA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 10:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001630-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 10:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001635-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA LUCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 10:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002555-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MAKIYAMA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002555-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELISANGELA 

MAKIYAMA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUBENS 

RODRIGUES DOS SANTOS, RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS 

POLO PASSIVO: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003325-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBECIR CORREA GABILANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018831-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMILENE DOS REIS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011237-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE ANGELA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da CERTIDÃO NEGATIVA, no prazo 

de 05 (cinco dias). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 
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disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002575-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE APARECIDA COELHO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002575-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAQUELINE 

APARECIDA COELHO DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RAFAEL AUGUSTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002579-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGEU ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002579-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AGEU ALVES DE 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSIANE RODRIGUES 

MACEDO POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002521-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON APARECIDO DE AZAMBUJA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002521-17.2020.8.11.0001. AUTOR: 

WILSON APARECIDO DE AZAMBUJA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO Vistos em Correição 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER formada pelas partes 

acima indicadas. O demandante alega que celebrou contrato de locação, 

com vigência de 13/01/2020 a 12/07/2020. Sustenta que solicitou a 

transferência de titularidade, momento em que a empresa noticiou a 

irregularidade do padrão e a impossibilidade de religar o serviço de 

energia. Assevera que o padrão é somente utilizado para passagem dos 

fios, alegando a desnecessidade de nova instalação e sim apenas a mera 

colocação do medidor. Requer, em tutela de urgência, a regularização do 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 6/769418-5, 

bem como a transferência de titularidade. Pleiteia, ainda, a inversão do 

ônus da prova. Analisando os autos, constato a impossibilidade de 

apreciar, neste momento, o pedido do autor, visto que inexiste prova da 

negativa da empresa em fornecer o serviço, bem como da suposta 

irregularidade arguida no medidor de energia elétrica. Ademais, o 

demandante deixou de acostar ao feito o histórico de consumo/pagamento 

emitido na página do demandado. Assim, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processuais, INTIME-SE o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emendar a inicial, aportando ao feito os documentos acima 

indicados, objeto da lide, sob pena de indeferimento do pedido. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, concluso para apreciação do pedido de 

tutela de urgência. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001847-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE SOUZA OAB - MT24025/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001847-39.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

OLIMPIO JOSE DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS DECISÃO Vistos em Correição Trata-se de Ação de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais formada pelas 

partes acima indicadas. O requerente aduz que possui contrato com o 

Banco Bradesco e que aderiu ao seguro de vida particular e familiar. 

Assevera que o demandado efetua descontos em sua conta bancária 

relativos a três contratos, porém alega que desconhece os instrumentos. 

Requer, em tutela de urgência, a abstenção de descontos dos débitos de 

seguro. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Analisando os autos, 

constato que o pedido do autor merece prosperar. Os documentos 

acostados aos autos comprovam os descontos efetuados pelo requerido 

na conta bancária do autor. Ademais, o requerente negou a existência do 

débito, sendo incabível atribuir a parte o ônus de provar a irregularidade 

da cobrança por se tratar de prova negativa. Deste modo, constato que a 

parte requerente demonstrou a probabilidade do direito invocado. O perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação também restou demonstrado, 

uma vez que a manutenção do desconto ocasiona prejuízo financeiro ao 

autor. Não obstante as arguições elencadas, registro que não é razoável 

admitir descontos supostamente indevidos até o final da demanda por 

débito em discussão. Assim, a concessão do pleito é medida que se 

impõe. Nesse sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

NULIDADE DE CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C 

REPARAÇÃO DE DANO MORAL – DECISÃO DETERMINOU SUSPENSÃO 

DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, SUPOSTAMENTE 

NÃO CONTRATADOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO 

CPC – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – 

REDUÇÃO - DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da TUTELA de 

urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido 

suspender os DESCONTOs de parcelas referentes à empréstimos 

consignados, ao que se evidencia, não contratados pelo autor. Mostra-se 

devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial, 

mormente se o valor foi fixado de forma razoável. (TJMT – Quarta Câmara 

de Direito Privado - Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 

06/12/2017 - DJE 11/12/2017) Ressalto que a concessão do pedido do 

autor não ocasiona qualquer prejuízo ao demandado, uma vez que não 

exclui o crédito. O demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela 

simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 392 de 852



concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino a suspensão do desconto 

de seguro na conta bancária do autor a partir do mês de fevereiro de 

2020. FIXO multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para o caso de 

descumprimento desta decisão. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, devendo o requerido aportar ao feito o contrato celebrado entre as 

partes no momento da apresentação da defesa. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR CALONGA DA SILVA OAB - MS0013168A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001255-92.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

IVAN GOMES DE OLIVEIRA REQUERIDO: CLARO S.A. DECISÃO Vistos em 

Correição Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais formada pelas partes acima indicadas. O requerente alega 

que possui contrato de plano de telefonia móvel na modalidade contrato, 

relativa a linha telefônica 65-99203-4465 pelo valor fixo de R$ 51,04 

(cinquenta a e um reais e quatro centavos). Ressalta que não há fatura 

inadimplente. Assevera que a linha telefônica encontra-se parcialmente 

bloqueada, por impossibilidade de efetuar e receber ligações. Assegura 

que as tentativas de solucionar o problema pela via administrativa 

restaram infrutíferas. Requer, em tutela de urgência, o restabelecimento 

dos serviços relativos ao plano controle da linha telefônica 

65-99203-4465. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o breve 

Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Analisando os autos, 

constato que a pretensão do autor merece prosperar, porquanto há 

indícios de bloqueio da linha telefônica, conforme as informações 

apresentadas pelo Procon. Ademais, os documentos acostados 

comprovam, neste momento, a ausência de solução pela via 

administrativa. Não obstante as arguições elencadas, constato que a 

apreciação do feito ao final ocasionaria dano irreparável ou de difícil 

reparação por se tratar de serviço essencial. Ressalto que a concessão 

do pleito não ocasiona prejuízo ao requerido. Com isso, o demandante 

comprovou, neste momento, os requisitos legais para a concessão do 

pleito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OBRIGAÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÃO – 

NECESSIDADE - PREJUÍZO EVIDENCIADO - RECURSO 

DESPROVIDO.Verificado nos autos a má-prestação do serviço de internet 

e comunicação, a manutenção da decisão é medida impositiva, mormente 

quando a agravante sequer declina quais seriam os impedimentos 

técnicos que estão a impossibilitar o cumprimento total das obrigações 

impostas pelo magistrado de 1º grau.(N.U 0117630-12.2014.8.11.0000, 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 

25/05/2015) O demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela 

simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, defiro o pedido 

do autor de tutela de urgência e determino o restabelecimento dos 

serviços de telefonia móvel, no plano controle, conforme contratado, da 

linha telefônica 65-99203-4465, no prazo de 05 (cinco) dias. Fixo multa no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Ressalto que se trata de multa fixa. 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001292-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE COUTINHO ELOI OAB - 010.059.491-31 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001292-22.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: LUIZ HENRIQUE COUTINHO ELOI REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S/A DECISÃO Vistos em Correição Trata-se de Ação de 

Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

formada pelas partes acima indicadas. O requerente aduz que, na data de 

10/04/2017, realizou empréstimo CDC junto ao Banco do Brasil no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), parcelado em 48 vezes na quantia de R$ 

281,51. Alega que efetuou novo contrato CDC no valor de R$ 300,00 a ser 

pago em três parcelas de R$ 108,87. Registra que, na data de 03/07/2017, 

foi surpreendido com crédito em sua conta no valor de R$ 5.000,00 

realizado por CDC. Anota que o demandado deixou de realizar o estorno 

do montante. Ressalta que, na data de 10/10/2017, constatou o desconto 

na quantia de R$ 773,88 (setecentos e setenta e três reais e oitenta e oito 

centavos). Requer, em tutela de urgência, a abstenção dos descontos 

realizados em sua folha de pagamento referente ao valor de R$ 773,88. 

Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o breve Relato. Fundamento 

e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 

parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Analisando os autos, constato que a 

pretensão do autor não merece prosperar, visto que inexiste prova,neste 

momento, da irregularidade da cobrança. Friso que o contrato de 

empréstimo por meio de Crédito Direto ao Consumidor, em que se faz 

necessário os dados do cartão e senha para a celebração do instrumento. 

Assim, necessário aguardar a dilação probatória para a elucidação dos 

fatos indicados na exordial. O perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação também não foi comprovado. Assim, o indeferimento do pedido 

é medida que se impõe. Nesse sentido: Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS 
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NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da 

publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão 

agravada no DJe, tendo início o prazo para interposição do recurso no 

primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação, nos 

termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em 

intempestividade da interposição do agravo de instrumento protocolizado 

exatamente no último dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, 

estabelece que a “TUTELA de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no 

conjunto probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo 

que a alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda 

não resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto 

a esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 

1.147 do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos 

serviços de assistência técnica, não restando satisfatoriamente 

comprovado que houve alienação do fundo de comércio da agravada à 

agravante. 4. Não estando demonstrada a probabilidade do direito 

invocado, havendo necessidade de ampla instrução probatória para o 

convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o 

pleito autoral, correta a decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da 

TUTELA (TUTELA de urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, 

Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O demandante requer a inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, indefiro o pedido 

de tutela de urgência por ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido 

de inversão do ônus da prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes 

para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001318-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA CANCIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT6706-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001318-20.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

LETICIA CANCIAN REQUERIDO: VIVO S.A. DECISÃO VISTOS EM 

CORREIÇÃO Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais formado pelas partes acima indicadas. O requerente alega 

que possui a titularidade das linhas móveis 65-992695001, 

65-99973-6263, 66-99988-7816, 66-99988-7817- 66-99988-8500, tendo 

contratado o plano família denominado 150/POS/SMP-Vivo Família 70GB, 

pelo valor de R$ 629,99 (seiscentos e vinte e nove reais e noventa e nove 

centavos). Sustenta que, em 13/12/2019, constatou que a linha telefônica 

66-999988-8500 parou de funcionar de forma abrupta e, ao entrar em 

contato com o demandado, teve a ciência de que ocorreu troca de 

titularidade para terceiro. Assevera que não solicitou a alteração de 

titularidade. Assegura que as tentativas de resolver o problema pela via 

administrativa restaram-se infrutíferas. Requer, em tutela de urgência, a 

transferência da linha telefônica 66-99988-8500 para o seu nome, bem 

como o restabelecimento do serviço. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da 

prova. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Analisando os autos, constato que a pretensão do autor não merece 

prosperar, porquanto inexiste, neste momento, prova robusta de que 

ocorreu a transferência da linha telefônica para terceiro. Além disso, 

inexiste indício de fraude, sendo necessário aguardar a dilação probatória 

para a elucidação dos fatos indicados na exordial. O perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação também não foi demonstrado, uma vez 

que não há prova da impossibilidade de utilizar a linha telefônica. Portanto, 

de todas as formas em que se aprecie a questão, verifica-se a 

impossibilidade de acolher, neste momento, o pedido do requerente por 

clara ausência dos requisitos legais. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS 

NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da 

publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão 

agravada no DJe, tendo início o prazo para interposição do recurso no 

primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação, nos 

termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em 

intempestividade da interposição do agravo de instrumento protocolizado 

exatamente no último dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, 

estabelece que a “TUTELA de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no 

conjunto probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo 

que a alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda 

não resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto 

a esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 

1.147 do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos 

serviços de assistência técnica, não restando satisfatoriamente 

comprovado que houve alienação do fundo de comércio da agravada à 

agravante. 4. Não estando demonstrada a probabilidade do direito 

invocado, havendo necessidade de ampla instrução probatória para o 

convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o 

pleito autoral, correta a decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da 

TUTELA (TUTELA de urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, 

Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O demandante requer a inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Além disso, como mencionado, se 

trata de prova negativa, sendo ônus do credor comprovar a legalidade da 

cobrança. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência por 

ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, devendo o requerido acostar ao feito, no momento da 

apresentação da defesa, o extrato atualizado da linha telefônica, com 

informação do titular e de utilização dos serviços. Cite-se o requerido e 
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intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS (AUTOR)

ALCEMAR PEREIRA DE FREITAS DUQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001342-48.2020.8.11.0001. AUTOR: 

ALCEMAR PEREIRA DE FREITAS DUQUES, ELSON DUQUES DOS SANTOS 

REU: LATAM AIRLINES GROUP S/A DECISÃO VISTOS EM CORREIÇÃO 

Trata-se de Ação de Revisão de Multa por Cancelamento c/c Indenização 

por Danos Morais formado pelas partes acima indicadas. Os demandantes 

alegam que adquiriram pacote com a empresa demandada para viagem 

familiar com destino aos Estados Unidos da América, no valor de R$ 

29.653,40, sendo efetuado o pagamento parcelado com desconto nos 

cartões de crédito da bandeira Visa operado pela Itaúcard subsidiária do 

Banco Itaú S/A. Registram que, até o cancelamento, efetuaram o 

pagamento de R$ 11.861,36, relativo a 04 parcelas debitadas. Sustentam 

que a viagem estava prevista para 27/01/2020 e que solicitaram o 

cancelamento em 15/12/2019, porém a empresa informou a restituição de 

30%. Asseguram que a cobrança é irregular. Requerem, em liminar, a 

abstenção da cobrança das parcelas nos cartões de créditos 

4218.XXXX.XXXX.4397 e 4218.XXXX.XXXX.6684, nos valores de R$ 

1.652,97 e R$ 1.312,37. Pleiteiam, ainda, a inversão do ônus da prova. É o 

breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Analisando os autos, constato que a pretensão dos autores não merece 

prosperar, porquanto inexiste, neste momento, do pacote de viagens 

celebrado com o demandado. Ademais, não fora demonstrada a cobrança 

da multa imposta pelo cancelamento, bem como descontos de cartão de 

crédito. Com isso, necessário aguardar a dilação probatória para a 

elucidação dos fatos indicados na exordial. O perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação também não foi demonstrado, uma vez que inexiste 

dano para o caso de concessão ao final. Portanto, verifica-se a 

impossibilidade de acolher, neste momento, o pedido do requerente por 

clara ausência dos requisitos legais. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS 

NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da 

publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão 

agravada no DJe, tendo início o prazo para interposição do recurso no 

primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação, nos 

termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em 

intempestividade da interposição do agravo de instrumento protocolizado 

exatamente no último dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, 

estabelece que a “TUTELA de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no 

conjunto probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo 

que a alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda 

não resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto 

a esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 

1.147 do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos 

serviços de assistência técnica, não restando satisfatoriamente 

comprovado que houve alienação do fundo de comércio da agravada à 

agravante. 4. Não estando demonstrada a probabilidade do direito 

invocado, havendo necessidade de ampla instrução probatória para o 

convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o 

pleito autoral, correta a decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da 

TUTELA (TUTELA de urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, 

Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O demandante requer a inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência por ausência dos requisitos legais. Defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o requerido e intimem-se as 

partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001752-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCO CESAR PAIM OAB - MT25919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

centro universsitario UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001752-09.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROMILDO PADILHA REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL 

PARTICIPACOES S/A, CENTRO UNIVERSSITARIO UNIASSELVI UNIDADE 

POÇÃO CUIABÁ/MT DECISÃO VISTOS EM CORREIÇÃO Trata-se de Ação 

de Indenização por Danos Morais e Materiais formado pelas partes acima 

indicadas. O demandante aduz que realizou o curso de Engenharia de 

Controle e Automação na instituição Anhanguera,tendo colado grau em 

14/02/2019. Registra que a instituição realizou fusão com a 

Uniasselvi/grupo Kroton. Ressalta que, após a fusão, ocorreu alguns 

equívocos. Afirma que usufruía do financiamento estudantil do FIES, na 

modalidade simplificada, de 100% de bolsa, não havendo dívida com a 

instituição de ensino. Sustenta que o demandado inseriu seu nome no rol 

de mal pagadores por seis mensalidades, com vencimento em 02/08/2018, 

na quantia total de R$ 5.926,50. Assevera que compareceu no Instituto de 

Ensino Superior de Cuiabá-Grupo Uniasselvi, Unidade Cuiabá-MT e obteve 

a declaração de quitação dos débitos. Requer, em tutela de urgência, a 

exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, a 

inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para 
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a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão do 

autor merece prosperar, visto que a declaração acostada ao feito 

demonstra, neste momento, a quitação do débito. Ademais, o autor negou 

a existência do débito, restando evidente que se trata de prova negativa, 

sendo incabível atribuir ao demandante o ônus de demonstrar a 

irregularidade da cobrança. Friso que não é razoável manter a restrição 

por dívida em discussão. O perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação também foi demonstrado, visto que impede o autor de realizar 

negociações no comércio. Registro que a concessão do pedido não causa 

qualquer prejuízo ao requerido por não excluir o suposto crédito. Assim, a 

concessão do pleito é medida que impõe. Nesse sentido: ESTADO DE 

MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, relativo ao débito em 

discussão, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001990-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001990-28.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARCOS ANTONIO GOMES REQUERIDO: VIA VAREJO S/A DECISÃO 

Vistos em Correição Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais formado pelas partes acima indicadas. O 

autor alega que, na data de 02/01/2020, adquiriu um fogão com quatro 

bocas, uma cama, um celular, um ventilador e um aparelho DVD na 

empresa requerida. Assevera que, no momento da aquisição, fora 

oferecido o seguro de garantia estendida no valor de R$ 237,00 parcelado 

em 24 vezes de R$ 22,24, agregado as parcelas. Assevera que, ao final, 

pagará a quantia de R$ 533,76. Registra que a cobrança onera o contrato. 

Ressalta que solicitou o cadastro do vencimento para os dias 07 ou 08 de 

cada mês. Alega que, na data de 04/01/2020, constatou avaria no fogão e, 

ao solicitar a reparação, fora informado que o seguro não cobriria a avaria 

do produto. Afirma que o boleto foi cadastrado com vencimento para o dia 

02. Requer, em tutela de urgência, a alteração do boleto para constar 

como vencimento o dia 08 de cada mês. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus 

da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, visto a alteração do vencimento das parcelas não ocasiona 

qualquer prejuízo para o demandado. Ademais, é evidente que o 

vencimento das prestações ocorre de acordo com a solicitação do 

consumidor. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também 

foi demonstrado, em razão do prejuízo financeiro do autor de arcar com o 

pagamento em atraso. Assim, a concessão do pleito é medida que impõe. 

Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) Nº 1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a emissão de novos boletos, no prazo 

de 05 dias, com vencimento para o dia 08 de cada mês, sob pena de multa 

fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Defiro o pedido de inversão 

do ônus da prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 
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Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016632-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA OAB - MT12866-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016632-40.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA REQUERIDO: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO 

VISTOS EM CORREIÇÃO Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência 

de Relação Jurídica formada pelas partes acima indicadas. O requerente 

manifestou pela alteração do polo passivo para constar o Banco BMG S/A, 

id. 28140842. Analisando os autos, constato que o pedido merece 

acolhimento, visto que os documentos acostados demonstram que a 

cobrança em discussão fora efetuada pelo Banco BMG. Ademais, o fato 

se trata de questão de ordem pública, podendo ser apreciado há qualquer 

tempo. Assim, DEFIRO o pedido do autor e DETERMINO a alteração do polo 

passivo para constar o Banco BMG S/A, consoante a qualificação 

apresentada pelo autor. REDESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. INTIME-SE o demandado para cumprir a decisão 

que acolheu o pedido de urgência. Na carta de citação/intimação deverá 

constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002066-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID BARROS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002066-52.2020.8.11.0001. AUTOR: DEIVID 

BARROS DA SILVA REU: EBAZAR.COM.BR. LTDA DECISÃO VISTOS EM 

CORREIÇÃO Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais formado pelas partes acima indicadas. O demandante aduz 

que, na data de 14/09/2019, o requerido anunciou, através das redes 

sociais, a venda de um ar condicionado Split Dual Inverter LF Art Cool 

12000 Btus no valor de R$ 513,00 e de um fogão Brastemp com 5 bocas 

no valor de R$ 449,00. Assegura que na página da empresa consta o ar 

condicionado no valor de R$ 2.699,90. Registra que na página da empresa 

não foi disponibilidade a compra dos produtos. Requer, em tutela de 

urgência, a emissão de boleto para o pagamento dos produtos, sendo três 

ar condicionado e um fogão, totalizando o valor de R$ 1.988,00 (mil, 

novecentos e oitenta e oito reais). O demandante acostou novos 

documentos na data de 22/01/2020. É o breve Relato. Fundamento e 

Decido. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 

parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Analisando os autos, constato que a 

pretensão dos autores não merece prosperar, porquanto inexiste, neste 

momento, prova da suposta propaganda enganosa divulgada pelo 

demandado. Ademais, não há indícios de prova da impossibilidade de 

aquisição dos produtos na data em que supostamente fora divulgada nas 

redes sociais. Com isso, necessário aguardar a dilação probatória para a 

elucidação dos fatos indicados na exordial. O perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação também não foi demonstrado, uma vez que inexiste 

dano para o caso de concessão ao final. Portanto, verifica-se a 

impossibilidade de acolher, neste momento, o pedido do requerente por 

clara ausência dos requisitos legais. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS 

NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da 

publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão 

agravada no DJe, tendo início o prazo para interposição do recurso no 

primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação, nos 

termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em 

intempestividade da interposição do agravo de instrumento protocolizado 

exatamente no último dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, 

estabelece que a “TUTELA de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no 

conjunto probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo 

que a alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda 

não resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto 

a esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 

1.147 do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos 

serviços de assistência técnica, não restando satisfatoriamente 

comprovado que houve alienação do fundo de comércio da agravada à 

agravante. 4. Não estando demonstrada a probabilidade do direito 

invocado, havendo necessidade de ampla instrução probatória para o 

convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o 

pleito autoral, correta a decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da 

TUTELA (TUTELA de urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, 

Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O demandante requer a inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência por ausência dos requisitos legais. Defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o requerido e intimem-se as 

partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002115-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES DE SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002115-93.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

DAIANE RODRIGUES DE SOUZA ANDRADE REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A., EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, 

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A DECISÃO Vistos em 

Correição. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO 

JURÍDICO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS FORMADO PELAS PARTES 

ACIMA INDICADAS, todos qualificados nos autos. Por motivo de foro 

íntimo, dou-me por suspeito para presidir o feito nos termos do artigo 145, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabendo anotar 

jurisprudência pertinente: “O juiz não é obrigado a declinar o motivo de 

suspeição por foro intimo, porque estão no seu âmago (RTRF. 1ª Reg. 

10/267). No mesmo sentido RT 754/432”. Assim, remetam-se os autos ao 

meu substituto legal. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002323-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE DA SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

VALDEMAR JUVENAL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUVENAL DA SILVA OAB - MT21162/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002323-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDEMAR 

JUVENAL DA SILVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEANDRO JUVENAL DA SILVA POLO PASSIVO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002336-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DARIO DO NASCIMENTO FILHO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002336-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO 

SEBASTIAO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

SEBASTIAO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: JOSE DARIO DO NASCIMENTO 

FILHO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002365-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMARAL SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002365-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AMARAL 

SANTOS FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002372-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERNANDES PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE TEODORO LAMPIER OAB - MT16786/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002372-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO 

FERNANDES PIMENTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO 

HENRIQUE TEODORO LAMPIER POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002379-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELE ROCHA SILVA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1002379-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMANUELE 

ROCHA SILVA SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

TURBINO NEVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002386-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002386-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDO DE 

SOUZA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002406-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLIVELAND GERALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002406-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLIVELAND 

GERALDO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002413-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002413-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LIDIANE 

OLIVEIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002434-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIDAS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002434-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELLE DA 

SILVA NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SOUZA 

BORGES POLO PASSIVO: ADIDAS DO BRASIL LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001500-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARINO 

PEREIRA DA SILVA Endereço: RUA ALÔ BRASIL, 127, Lote 21, CPA II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78055-578 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, do inteiro teor da r. 

sentença, vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001500-06.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.158,30 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização 

por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

MARINO PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL 

FERNANDES TEIXEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002085-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE AUGUSTO TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO PEIXOTO BOTELHO OAB - MT15172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FILIPE 

AUGUSTO TAVARES Endereço: AVENIDA OITO DE ABRIL, - LADO PAR, 

VERDÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-367 A presente carta, extraída dos 
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autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, do 

inteiro teor da r. sentença, vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1002085-58.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 41.560,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Cobrança indevida de ligações]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: FILIPE AUGUSTO TAVARES ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: DIOGO PEIXOTO BOTELHO INTERESSADO: VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002441-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDITH DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002441-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEUSDITH DA 

SILVA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 09/03/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004629-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - MT24051-A (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOAO BOSCO 

MONTEIRO DA SILVA JUNIOR Endereço: RUA LUIZ ANTÔNIO DE 

FIGUEIREDO, 307, Edifício Nova Petrópolis apartamento 401, JARDIM 

PETRÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-090 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, do 

inteiro teor da r. sentença, vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1004629-53.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 11.853,60 ESPÉCIE: [Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: JOAO BOSCO MONTEIRO DA SILVA 

JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON SOARES NETO 

REQUERIDO: SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NISSAN DO 

BRASIL AUTOMOVEIS LTDA ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004629-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - MT24051-A (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: SAGA 

JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA Endereço: AVENIDA DA FEB, 

1647, (LOT MANGA), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78115-806 Nome: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA Endereço: 

AVENIDA NISSAN, 1500, PÓLO INDUSTRIAL, RESENDE - RJ - CEP: 

27537-800 Senhor(a) SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA e 

outros: A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e 

documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1004629-53.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 11.853,60 ESPÉCIE: [Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: JOAO BOSCO 

MONTEIRO DA SILVA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON 

SOARES NETO REQUERIDO: SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA, NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: SELMA FERNANDES DA CUNHA - MT15600-O ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: ALBADILO SILVA CARVALHO - MT24051-A CUIABÁ, 

23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MERIOVANA BARROSO RODRIGUES (REQUERENTE)

PAULINSON ROBERTO DE ANSELMO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT25898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MERIOVANA 

BARROSO RODRIGUES Endereço: RUA CINQÜENTA E SETE, 25, CPA III, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-436 Nome: PAULINSON ROBERTO DE 

ANSELMO E SILVA Endereço: RUA CINQÜENTA E SETE, 25, CPA III, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-436 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, do inteiro teor da r. 

sentença, vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000199-24.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 38.063,68 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, 

Servidão]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: MERIOVANA BARROSO RODRIGUES, PAULINSON 

ROBERTO DE ANSELMO E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS, MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BRDU SPE CUIABA 01 LTDA ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002434-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA GUIA MARQUES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: L.K.F. REIS E 

CIA LTDA - ME Endereço: RUA CANDIDO MARIANO, 506, - ATÉ 887/888, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-150 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1002434-95.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 1.706,60 ESPÉCIE: [Compra e Venda]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA 

REY CARVALHO REQUERIDO: MARIA DA GUIA MARQUES CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016666-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON BRAZ DA SILVA QUEIROZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JEFERSON 

BRAZ DA SILVA QUEIROZ Endereço: RODOVIA PALMIRO PAES DE 

BARROS, 04, - ATÉ 552 - LADO PAR, VISTA ALEGRE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78085-702 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1016666-15.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.707,66 ESPÉCIE: [Cobrança indevida de ligações, Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

INTERESSADO: JEFERSON BRAZ DA SILVA QUEIROZ ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: OI S/A 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016666-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON BRAZ DA SILVA QUEIROZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: OI S/A 

Endereço: TELEMAT - BRASIL TELECOM, 3209, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 Senhor(a) 

OI S/A: A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e 

documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1016666-15.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 11.707,66 ESPÉCIE: [Cobrança indevida de 

ligações, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo INTERESSADO: 

JEFERSON BRAZ DA SILVA QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: OI S/A ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

MT13245-A CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016012-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

ROSIMARA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, Quadra 18, 

Jardim Morada dos Nobres, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1016012-28.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.020,54 ESPÉCIE: [Inadimplemento]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA, BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO 

REQUERIDO: JESSICA RODRIGUES DE ALMEIDA, ROSIMARA RODRIGUES 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 
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GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016012-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

ROSIMARA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: JESSICA 

RODRIGUES DE ALMEIDA Endereço: Av. GENERAL MELLO, 2321, CAMPO 

VELHO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-290 Nome: ROSIMARA RODRIGUES 

Endereço: Av. GENERAL MELLO, 2321, - DE 1315/1316 A 2435/2436, 

CAMPO VELHO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-290 Senhor(a) JESSICA 

RODRIGUES DE ALMEIDA e outros: A presente carta, extraída dos autos 

da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, para manifestar nos autos especificados, conforme 

DECISÃO e documentos que se encontram disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1016012-28.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 3.020,54 ESPÉCIE: 

[Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DESPACHO: anexo REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA, 

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO REQUERIDO: JESSICA RODRIGUES DE 

ALMEIDA, ROSIMARA RODRIGUES CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014353-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE PRATES PEREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI Endereço: RUA MIRANDA REIS, 328f, POÇÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-640 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1014353-81.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.670,28 ESPÉCIE: [Juros]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO EXECUTADO: 

MARLENE PRATES PEREIRA CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014989-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUESIA MARTINS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 
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78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI Endereço: RUA MIRANDA REIS, 328f, POÇÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-640 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, do inteiro teor da r. 

sentença, vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1014989-47.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 823,14 ESPÉCIE: [Juros]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE 

CASTRO EXECUTADO: QUESIA MARTINS DE OLIVEIRA ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da 

ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o 

pedido do recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou 

Defensor Público para interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 23 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002444-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MAGALHAES COUTINHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002444-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODRIGO 

MAGALHAES COUTINHO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021919-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VALENCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO BALBINO CARDOSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

DO RESIDENCIAL VALENCIA Endereço: RUA 1,, sn, lote 01, quadra 09, 

PARQUE RESIDENCIAL DAS NAÇÕES INDÍGENAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78056-846 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, do inteiro teor da r. sentença, vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1021919-81.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.148,02 ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]->HOMOLOGAÇÃO DE 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (112) REQUERENTE: CONDOMINIO DO 

RESIDENCIAL VALENCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSIANE 

RODRIGUES MACEDO REQUERIDO: EDIVALDO BALBINO CARDOSO 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007339-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN DE SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FELICIO GARCIA OAB - MT7297-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA FELICIO GARCIA OAB - MT19292-O (ADVOGADO(A))

ANIBAL FELICIO GARCIA NETO OAB - MT11443-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GILVAN DE 

SOUZA ROCHA Endereço: RUA PRESIDENTE EURICO GASPAR DUTRA, 

lote 2, quadra 04, kitnet 1, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-007 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1007339-46.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.149,60 ESPÉCIE: [Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
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->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

GILVAN DE SOUZA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANIBAL 

FELICIO GARCIA NETO, MARCELO FELICIO GARCIA, CLAUDIA FELICIO 

GARCIA REQUERIDO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS 

DE PAGAMENTO S.A. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007339-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN DE SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FELICIO GARCIA OAB - MT7297-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA FELICIO GARCIA OAB - MT19292-O (ADVOGADO(A))

ANIBAL FELICIO GARCIA NETO OAB - MT11443-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: GETNET 

ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. Endereço: 

AV. DOS MUNICÍPIOS, 5510, EDIF 01, SALA 03, SANTA LUCIA, CAMPO 

BOM - RS - CEP: 93700-000 Senhor(a) GETNET ADQUIRENCIA E 

SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.: A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos especificados, 

conforme DECISÃO e documentos que se encontram disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1007339-46.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 20.149,60 ESPÉCIE: 

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: 

GILVAN DE SOUZA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANIBAL 

FELICIO GARCIA NETO, MARCELO FELICIO GARCIA, CLAUDIA FELICIO 

GARCIA REQUERIDO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS 

DE PAGAMENTO S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: GABRIEL LOPES 

MOREIRA - RS57313 CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017534-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ISNENGHI COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ISNENGHI COSTA OAB - MT23314/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: RODRIGO 

ISNENGHI COSTA Endereço: PARAGUASSU, 80, PICO DO AMOR, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78065-085 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1017534-90.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Cancelamento de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: RODRIGO ISNENGHI COSTA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO ISNENGHI COSTA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011959-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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HERIVELTON GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ABIAS ALVES DA CRUZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO VINHA BITTAR OAB - MT14370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMMETTA ADMINISTRADORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: HERIVELTON 

GOMES DE OLIVEIRA Endereço: RUA CARVALHOS DOURADOS, 686, 

JARDIM DOS IPÊS, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-590 Nome: ABIAS ALVES 

DA CRUZ OLIVEIRA Endereço: RUA CARVALHOS DOURADOS, 686, 

JARDIM DOS IPÊS, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-590 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, do inteiro teor da r. sentença, vinculada disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1011959-04.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 6.925,00 ESPÉCIE: 

[Ato / Negócio Jurídico]->HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL (112) REQUERENTE: HERIVELTON GOMES DE OLIVEIRA, 

ABIAS ALVES DA CRUZ OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOAO PAULO VINHA BITTAR REQUERIDO: ADMMETTA ADMINISTRADORA 

LTDA - EPP ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017058-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO MELLI ARISI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO MELLI ARISI OAB - MT21848/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CAIO MELLI 

ARISI Endereço: RUA G, 387, CASA 04, CACHOEIRA DAS GARÇAS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78077-214 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1017058-52.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [Telefonia, Substituição do Produto]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) INTERESSADO: CAIO MELLI ARISI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAIO MELLI ARISI REQUERIDO: SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017058-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO MELLI ARISI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO MELLI ARISI OAB - MT21848/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA Endereço: CENTRO EMPRESARIAL NAÇÕES UNIDAS, 

12901, AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 12901 - ANDAR 14 15 E 2, 

BROOKLIN PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04578-910 Senhor(a) SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA: A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, para manifestar nos autos especificados, conforme 

DECISÃO e documentos que se encontram disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1017058-52.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Telefonia, Substituição do Produto]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo INTERESSADO: CAIO MELLI 

ARISI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAIO MELLI ARISI REQUERIDO: 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 
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https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020686-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUCAS ALVES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR OAB - MT0019053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: EDSON 

LUCAS ALVES MONTEIRO Endereço: RUA ROSÁRIO OESTE, 87, SANTO 

ANTÔNIO DO PEDREGAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-225 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, do inteiro teor da r. sentença, vinculada disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020686-49.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: EDSON LUCAS ALVES 

MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANDERLEY CARLOS 

PIANOVSKI JUNIOR REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da 

ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o 

pedido do recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou 

Defensor Público para interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 23 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011751-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: NOVO 

MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA Endereço: Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, 3300, Jardim Aclimação, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78050-280 Senhor(a) NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA: A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, para manifestar nos autos especificados, conforme 

DECISÃO e documentos que se encontram disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1011751-20.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 11.240,79 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Abatimento proporcional do preço]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA REQUERIDO: 

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT11065-A 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011751-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARCOS 

ANTONIO GASPAR DA SILVA Endereço: RUA MALAIA, 431, JARDIM 

SHANGRI-LÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-250 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1011751-20.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 11.240,79 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Abatimento 

proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ANTONIO GASPAR DA 

SILVA REQUERIDO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES 

LTDA CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008397-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY ALCANTARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: LATAM 

AIRLINES GROUP S/A Endereço: RUA VERBO DIVINO, 2001, 3 ao 6 Andar, 

CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA SUL), SÃO PAULO - SP - CEP: 

04719-002 Senhor(a) LATAM AIRLINES GROUP S/A: A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1008397-84.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DESPACHO: anexo REQUERENTE: KELLY ALCANTARA DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NAIMY SHELITTA PIRES REQUERIDO: 

LATAM AIRLINES GROUP S/A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FABIO 

RIVELLI - MT19023-A CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008397-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY ALCANTARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: KELLY 

ALCANTARA DA SILVA Endereço: RUA DOUTOR ESTEVÃO ALVES 

CORREA, SN, (LOT. S. HELENA), QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-040 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1008397-84.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: KELLY ALCANTARA DA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: NAIMY SHELITTA PIRES REQUERIDO: LATAM AIRLINES 

GROUP S/A CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 
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atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016049-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA CONCEICAO DOS SANTOS LEITAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GONCALINA 

CONCEICAO DOS SANTOS LEITAO Endereço: RUA VINTE E OITO, 23, Q 

45, ST 5, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-386 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1016049-55.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.545,53 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes, Citação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: GONCALINA CONCEICAO DOS 

SANTOS LEITAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVANA DA SILVA 

REZENDE, LEMIR FEGURI REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A CUIABÁ, 23 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016049-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA CONCEICAO DOS SANTOS LEITAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: BANCO 

ITAUCARD S/A Endereço: ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, VI DAS ACACIAS, 

POÁ, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-902 Senhor(a) BANCO ITAUCARD 

S/A: A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e 

documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1016049-55.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.545,53 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes, Citação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: GONCALINA 

CONCEICAO DOS SANTOS LEITAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SILVANA DA SILVA REZENDE, LEMIR FEGURI REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: CARLOS ALBERTO MIRO 

DA SILVA - MT16160-A CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017665-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR DE ALMEIDA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO OLIVEIRA FRAGA OAB - MT18506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER OAB - PR0031955A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: WILMAR DE 

ALMEIDA MAGALHAES Endereço: AVENIDA OITO DE ABRIL, 331, 

residencial 8 de abril bloco A-9 apto 202, JOSÉ PINTO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78025-340 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1017665-65.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

22.539,05 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, 
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Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: WILMAR DE ALMEIDA MAGALHAES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO OLIVEIRA FRAGA 

REQUERIDO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A CUIABÁ, 23 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017665-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR DE ALMEIDA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO OLIVEIRA FRAGA OAB - MT18506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER OAB - PR0031955A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: 

ELECTROLUX DO BRASIL S/A Endereço: Rua Ministro Gabriel Passos, 

360, ELECTROLUX DO BRASIL S/A, GUABIROTUBA, CURITIBA - PR - CEP: 

81520-900 Senhor(a) ELECTROLUX DO BRASIL S/A: A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1017665-65.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

22.539,05 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, 

Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: WILMAR DE 

ALMEIDA MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO 

OLIVEIRA FRAGA REQUERIDO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER 

- PR0031955A CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010165-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ELZANIRA BASTOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCONES DE LIMA GODINHO OAB - GO29622 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO SILVA BAHIA (REQUERIDO)

GERALDO SILVA BAHIA FILHO (REQUERIDO)

COMERCIO DE ROUPAS G S BAHIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FRANCISCA 

ELZANIRA BASTOS DE ARAUJO Endereço: RUA 261, QD 46 LT 27, 

SETOR COIMBRA, GOIÂNIA - GO - CEP: 74533-050 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1010165-45.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 19.396,88 ESPÉCIE: [Enriquecimento sem Causa, 

Cheque, Citação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: FRANCISCA ELZANIRA BASTOS DE ARAUJO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCONES DE LIMA GODINHO 

REQUERIDO: COMERCIO DE ROUPAS G S BAHIA LTDA - ME, GERALDO 

SILVA BAHIA, GERALDO SILVA BAHIA FILHO CUIABÁ, 23 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001910-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (REQUERENTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO CORREA DE SOUZA AUGUSTO MARTINS 

(REQUERENTES)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUZANIL CORREA DE SOUZA OAB - 353.677.501-25 (PROCURADOR)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: LUIS 

FERNANDO CORREA DE SOUZA AUGUSTO MARTINS Endereço: Avenida 

Archimedes Pereira Lima, 688, Cond. NYC, Torre 1, Apto 2203, Jardim 

Leblon, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-040 Nome: LUZANIL CORREA DE 

SOUZA Endereço: Avenida Archimedes Pereira Lima, 688, Cond. NYC, 

Torre 1, Apto 2203, Jardim Leblon, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-040 

Senhor(a) LUIS FERNANDO CORREA DE SOUZA AUGUSTO MARTINS: A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001910-64.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

31.957,50 ESPÉCIE: [Prestação de Serviços]->HOMOLOGAÇÃO DE 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (112) DESPACHO: anexo REQUERENTES: 

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE MARCIO DE OLIVEIRA, 

ADEMAR COELHO DA SILVA REQUERENTES: LUIS FERNANDO CORREA 

DE SOUZA AUGUSTO MARTINS PROCURADOR: LUZANIL CORREA DE 

SOUZA ADVOGADO DO(A) REQUERENTES: LUZANIL CORREA DE 

SOUZA - MT7572/O CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001910-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (REQUERENTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO CORREA DE SOUZA AUGUSTO MARTINS 

(REQUERENTES)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUZANIL CORREA DE SOUZA OAB - 353.677.501-25 (PROCURADOR)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SOCIEDADE 

MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA 

Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 8000, ANDAR 19 SALA 1906, JARDIM 

MARIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-360 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1001910-64.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 31.957,50 ESPÉCIE: [Prestação de Serviços]->HOMOLOGAÇÃO DE 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (112) REQUERENTES: SOCIEDADE 

MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE MARCIO DE OLIVEIRA, ADEMAR 

COELHO DA SILVA REQUERENTES: LUIS FERNANDO CORREA DE SOUZA 

AUGUSTO MARTINS PROCURADOR: LUZANIL CORREA DE SOUZA 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001916-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (REQUERENTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GUIMARAES CARRIJO (REQUERENTES)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUZANIL CORREA DE SOUZA OAB - 353.677.501-25 (PROCURADOR)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: LUCAS 

GUIMARAES CARRIJO Endereço: RUA ACORIZAL, 115, Ed. Flórida Apto 

101, CONSIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-405 Nome: LUZANIL CORREA DE 

SOUZA Endereço: RUA PROJETADA 1, 08, QUADRA 01, JARDIM 

UNIVERSITÁRIO, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-480 Senhor(a) LUCAS 

GUIMARAES CARRIJO: A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, para manifestar nos autos especificados, conforme 
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DECISÃO e documentos que se encontram disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001916-71.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 30.880,00 ESPÉCIE: 

[Prestação de Serviços]->HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL (112) DESPACHO: anexo REQUERENTES: SOCIEDADE 

MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADEMAR COELHO DA SILVA, JOSE 

MARCIO DE OLIVEIRA REQUERENTES: LUCAS GUIMARAES CARRIJO 

PROCURADOR: LUZANIL CORREA DE SOUZA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTES: LUZANIL CORREA DE SOUZA - MT7572/O CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001916-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (REQUERENTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GUIMARAES CARRIJO (REQUERENTES)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUZANIL CORREA DE SOUZA OAB - 353.677.501-25 (PROCURADOR)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SOCIEDADE 

MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA 

Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 8000, ANDAR 19 SALA 1906, JARDIM 

MARIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-360 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1001916-71.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 30.880,00 ESPÉCIE: [Prestação de Serviços]->HOMOLOGAÇÃO DE 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (112) REQUERENTES: SOCIEDADE 

MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADEMAR COELHO DA SILVA, JOSE 

MARCIO DE OLIVEIRA REQUERENTES: LUCAS GUIMARAES CARRIJO 

PROCURADOR: LUZANIL CORREA DE SOUZA CUIABÁ, 23 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019154-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

GESSICA BRUGNHAGO VITALINO OAB - MT24999/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: VIVO S.A. 

Endereço: 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA, AVENIDA 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 5001, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-901 Senhor(a) VIVO S.A.: A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1019154-40.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Telefonia]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: CARLINDO RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: GESSICA BRUGNHAGO VITALINO, FABIO ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O CUIABÁ, 23 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019154-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

GESSICA BRUGNHAGO VITALINO OAB - MT24999/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CARLINDO 

RODRIGUES DOS SANTOS Endereço: Rua Doutor Moacir de Freitas, 76, 

Loteamento Santa Angelita, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-795 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1019154-40.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Telefonia]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) REQUERENTE: CARLINDO RODRIGUES DOS SANTOS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GESSICA BRUGNHAGO VITALINO, 

FABIO ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014661-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a) VIVO S.A.: A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1014661-20.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: SOLANGE PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA REQUERIDO: VIVO 

S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - MT11264-O CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014661-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SOLANGE 

PEREIRA DA SILVA Endereço: RUA SÃO JERÔNIMO, lote 03, SÃO 

SEBASTIÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-240 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1014661-20.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

SOLANGE PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IRAN 

DA CUNHA GOMES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 
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atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014446-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ANDRADE BERNE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: AVON 

COSMÉTICOS LTDA Endereço: AVON COSMÉTICOS LTDA, 1 e 2 andares, 

AVENIDA INTERLAGOS 4300, JARDIM MARAJOARA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04660-907 Senhor(a) AVON COSMÉTICOS LTDA: A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1014446-44.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: DANIEL ANDRADE BERNE ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES REQUERIDO: 

AVON COSMÉTICOS LTDA ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: HORACIO 

PERDIZ PINHEIRO NETO - SP0157407A CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014949-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDENILSON JARLISON RODRIGUES DE MESQUITA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, Quadra 18, 

Jardim Morada dos Nobres, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1014949-65.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.530,04 ESPÉCIE: [Inadimplemento]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA, BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO 

REQUERIDO: ALDENILSON JARLISON RODRIGUES DE MESQUITA CUIABÁ, 

23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015128-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 
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78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SILVANA DA 

SILVA MORAES Endereço: RUA SEM DENOMINAÇÃO, 39, JOÃO DE 

BARRO, ACORIZAL - MT - CEP: 78483-000 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1015128-96.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.313,32 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: SILVANA DA SILVA MORAES ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015128-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Endereço: RUA PEDRO CELESTINO, 24, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-010 Senhor(a) BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A: A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, para manifestar nos autos especificados, conforme 

DECISÃO e documentos que se encontram disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1015128-96.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.313,32 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DESPACHO: anexo REQUERENTE: SILVANA DA SILVA MORAES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA 

GOULART REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ0062192A 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020638-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINICE GUIMARAES VASCONCELOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a) VIVO S.A.: A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1020638-90.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: MARINICE GUIMARAES 

VASCONCELOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA 

FERNANDA AMARAL SEGUNDO REQUERIDO: VIVO S.A. ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020638-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINICE GUIMARAES VASCONCELOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARINICE 

GUIMARAES VASCONCELOS SANTOS Endereço: RUA dos girassois, 04, 

serra dourada, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-170 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1020638-90.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: MARINICE GUIMARAES VASCONCELOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA FERNANDA 

AMARAL SEGUNDO REQUERIDO: VIVO S.A. CUIABÁ, 23 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018742-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: VIVO S.A. 

Endereço: 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA, AVENIDA 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 5001, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-901 Senhor(a) VIVO S.A.: A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1018742-12.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.105,96 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: CARLOS GONCALVES DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA REQUERIDO: VIVO S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O CUIABÁ, 23 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018742-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CARLOS 

GONCALVES DA SILVA Endereço: RODOVIA EMANUEL PINHEIRO, 09, 

QDA 02, RESIDENCIAL MILTON FIGUEIREDO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-890 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1018742-12.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.105,96 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: CARLOS GONCALVES DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA 
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REQUERIDO: VIVO S.A. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018778-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA. Endereço: RUA FONSECA TELES, 18, A 30, 

BLOCO B, PAVIMENTO 3, SÃO CRISTÓVÃO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20940-200 Senhor(a) INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.: A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1018778-54.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

30.000,00 ESPÉCIE: [Telefonia]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: ALEXANDRA SALES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MT16846-O CUIABÁ, 23 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018778-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ALEXANDRA 

SALES Endereço: AVENIDA FRANÇA, 50, CONDOMÍNIO SANTA ROSA, 

SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-170 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1018778-54.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [Telefonia]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ALEXANDRA SALES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. CUIABÁ, 23 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001308-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ERNESTO SATIRO DA COSTA OAB - 181.318.591-34 (REPRESENTANTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 
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DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ERNESTO 

SATIRO DA COSTA Endereço: RUA PAVÃO, 24, QUADRA 48, CPA IV, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-268 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001308-73.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) REPRESENTANTE: 

ERNESTO SATIRO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

HERBERT REZENDE DA SILVA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A CUIABÁ, 

23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020010-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE MASTAI PADOIN BALDUINO FERRETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA OAB - MT15570/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: RAFAEL 

HENRIQUE MASTAI PADOIN BALDUINO FERRETTI Endereço: RUA DAS 

CAMÉLIAS, 621, JARDIM CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-105 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1020010-04.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

RAFAEL HENRIQUE MASTAI PADOIN BALDUINO FERRETTI ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015138-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GILDO DE 

OLIVEIRA Endereço: RUA L, 03, RES NILCE PAES DE BARRETO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78048-480 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1015138-43.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

GILDO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES REQUERIDO: ODORATA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002459-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE GABRIELLE GONCALVES LIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1002459-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KARINE 

GABRIELLE GONCALVES LIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANNE 

KAROLINE GONCALVES LIN POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021060-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO DA SILVA ALCANTARA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: HUGO DA 

SILVA ALCANTARA Endereço: RUA MAGUARI, 19, q06, CPA IV, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78058-100 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1021060-65.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

19.674,24 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) INTERESSADO: HUGO DA SILVA 

ALCANTARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAMARIS ALVES 

CHAVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021060-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO DA SILVA ALCANTARA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA DO 

CAJÁ, 184, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 Senhor(a) 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1021060-65.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

19.674,24 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo INTERESSADO: 

HUGO DA SILVA ALCANTARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DAMARIS ALVES CHAVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

MAYARA BENDO LECHUGA - MT20191-A CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015004-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE REGINA DE PINHO MALHEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: OMNI 
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FINANCEIRA S/A Endereço: AVENIDA SÃO GABRIEL, 555, 5 andar, 

conjunto 505, JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01435-001 

Senhor(a) OMNI FINANCEIRA S/A: A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, para manifestar nos autos especificados, conforme 

DECISÃO e documentos que se encontram disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1015004-16.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 12.622,22 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: 

DANIELLE REGINA DE PINHO MALHEIROS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JAIR DEMETRIO REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO 

- MG0096864A CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015004-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE REGINA DE PINHO MALHEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: DANIELLE 

REGINA DE PINHO MALHEIROS Endereço: Rua 25, 22, CPA III, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78000-000 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1015004-16.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.622,22 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

DANIELLE REGINA DE PINHO MALHEIROS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JAIR DEMETRIO REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014657-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO FREITAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

ROSELI MEDEIROS RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARIA DO 

CARMO FREITAS DE SOUZA Endereço: AVENIDA TENENTE-CORONEL 

DUARTE, 435, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-500 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1014657-80.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

MARIA DO CARMO FREITAS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MIGUEL ANGELO CARROCIA, VICTOR PINHEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: ROSELI MEDEIROS RODRIGUES, MANOEL SANTANA DA 

SILVA CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016163-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PAULO DE SOUZA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ALEX PAULO 

DE SOUZA QUEIROZ Endereço: RUA ONZE, JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78055-758 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, do inteiro teor da r. 

sentença, vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1016163-91.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 239,80 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: ALEX PAULO DE SOUZA QUEIROZ ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JULIANO NAFAL DE CARVALHO REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002460-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DOS SANTOS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002460-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABRICIO DOS 

SANTOS CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINA 

MONTEIRO CAMARGO POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015625-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AURILEY FLAVIO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: AURILEY 

FLAVIO DE MOURA Endereço: RUA NOSSA SENHORA DA GUIA, 172, 

CHÁCARA DOS PINHEIROS, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-070 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1015625-13.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.056,90 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: AURILEY FLAVIO DE 

MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. CUIABÁ, 23 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002463-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL BATISTA CLARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002463-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUVENAL 

BATISTA CLARO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVOILSON FERREIRA 

MAIA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017717-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA OAB - MT16629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOAO 

BATISTA DOS SANTOS Endereço: RUA HOLLYWOOD, 221, JARDIM 

CALIFÓRNIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-345 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1017717-61.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 8.553,90 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, DIREITO DO 

CONSUMIDOR, Estabelecimentos de Ensino, Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes, Interpretação / Revisão de Contrato]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: JOAO BATISTA DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERASMO CARLOS FURTADO 

CATUNDA REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES 

S/A, IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, KROTON EDUCACIONAL S/A 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002465-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR JULIANO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR JULIANO RAMOS OAB - MT15320-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1002465-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VITOR JULIANO 

RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR JULIANO RAMOS 

POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016648-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DOS SANTOS VIEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: VIVO S.A. 

Endereço: 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA, AVENIDA 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 5001, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-901 Senhor(a) VIVO S.A.: A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1016648-91.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

INTERESSADO: LUCIENE DOS SANTOS VIEIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES REQUERIDO: VIVO 

S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - MT11264-O CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016648-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DOS SANTOS VIEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUCIENE DOS 

SANTOS VIEIRA Endereço: RUA 18, 16, QUADRA 23, BRASIL 21, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78000-000 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1016648-91.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) INTERESSADO: 

LUCIENE DOS SANTOS VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES REQUERIDO: VIVO S.A. CUIABÁ, 

23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012709-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA APARECIDA MAGALHAES FANAIA TORRES 71322779104 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOGIVAL BARBOSA DA SILVA OAB - MT10535-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ADRIANO DE BRITO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MONICA 

APARECIDA MAGALHAES FANAIA TORRES 71322779104 Endereço: RUA 

JORNALISTA AMARO DE FIGUEIREDO FALCÃO, COOPHAMIL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78028-250 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1012709-06.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.530,08 ESPÉCIE: [Adimplemento e Extinção]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: MONICA APARECIDA MAGALHAES 

FANAIA TORRES 71322779104 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DOGIVAL BARBOSA DA SILVA EXECUTADO: RAFAEL ADRIANO DE 

BRITO CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021565-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA CECILIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT10826-O 

(ADVOGADO(A))

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: PAULINA 

CECILIA DE ALMEIDA Endereço: AVENIDA ANTÁRTICA, 52, RIBEIRÃO DA 

PONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-500 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1021565-56.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

PAULINA CECILIA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANDERSON ROSA FERREIRA, TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA, CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 
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de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015958-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNADETE ANA DALABONA TONETTO (REQUERIDO)

SIMONI ADRIANA TONETTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, Quadra 18, 

Jardim Morada dos Nobres, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1015958-62.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 1.181,02 ESPÉCIE: [Inadimplemento]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA, BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO 

REQUERIDO: BERNADETE ANA DALABONA TONETTO, SIMONI ADRIANA 

TONETTO CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULT. FUNDO DE INV. EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MILTON 

AUGUSTO DA SILVA Endereço: AVENIDA ERNANI PEREIRA LOPES, 19, 

QD 12 - CASA F, JARDIM MARIA IZABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78150-000 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001187-45.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

MILTON AUGUSTO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDI 

TOCANTINS SILVA REQUERIDO: ITAPEVA VII MULT. FUNDO DE INV. EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CUIABÁ, 23 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017497-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA NERY DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE OAB - MT0016074A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CATARINA 

NERY DE ASSUNCAO Endereço: RUA DOZE, 12, RESIDENCIAL ARICÁ, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78091-404 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1017497-63.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.096,01 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Água]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

CATARINA NERY DE ASSUNCAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA 

PAULA FISCHER CAVALCANTE REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015366-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX GOMES OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARIA 

MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME Endereço: AVENIDA DOM 

BOSCO, - DE 1461/1462 A 2086/2087, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78032-065 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1015366-18.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.446,68 ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL, Espécies de Contratos]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES 

REQUERIDO: ALEX GOMES OLIVEIRA CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015818-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CAPPELLESSO DALMOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMALIA ALVES OAB - MT9534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: EDUARDO 

CAPPELLESSO DALMOLIN Endereço: RUA T, 767, EDIFICIO VIVART, 

JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-256 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1015818-28.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: [Cancelamento de vôo, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

EDUARDO CAPPELLESSO DALMOLIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCIANA AMALIA ALVES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS CUIABÁ, 

23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018570-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DEMETRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SUELI 

DEMETRIO Endereço: RUA TRINTA E SEIS, 01, qd. 96, SANTA CRUZ II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78077-030 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1018570-70.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: SUELI DEMETRIO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAIR DEMETRIO REQUERIDO: AZUL 
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LINHAS AEREAS CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015635-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEIR MARTINELLI (REQUERIDO)

ANA CLAUDIA CARVALHO MARTINELLI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, Quadra 18, 

Jardim Morada dos Nobres, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1015635-57.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.198,96 ESPÉCIE: [Inadimplemento]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA, BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO 

REQUERIDO: ANA CLAUDIA CARVALHO MARTINELLI, CLAUDEIR 

MARTINELLI CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017334-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELLIS CRISTINA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ISNENGHI COSTA OAB - MT23314/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ELLIS 

CRISTINA PINTO Endereço: RUA J, 25, RESIDENCIAL SOLAR DA 

CHAPADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78057-622 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1017334-83.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Cancelamento de vôo]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ELLIS CRISTINA PINTO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO ISNENGHI COSTA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017924-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIRZE TEREZINHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VANIRZE 

TEREZINHA DOS SANTOS Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE 

MENDONÇA, - DE 5102/5103 A 14999/15000, CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 
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78055-000 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1017924-60.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Atraso de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: VANIRZE TEREZINHA DOS SANTOS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS, DECOLAR.COM LTDA CUIABÁ, 23 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007529-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACIRENE BARROS MACEDO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME Endereço: AVENIDA PEDRO TAQUES, 1686, SALA 

01, JARDIM ALVORADA, MARINGÁ - PR - CEP: 87033-000 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1007529-09.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 1.063,17 ESPÉCIE: [Nota Promissória]->EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO FRANCISCO 

FERREIRA EXECUTADO: JACIRENE BARROS MACEDO CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017919-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VILLA JARDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOEMA VIANA REGINATO MENDES (EXECUTADO)

Ricardo Augusto Mendes Silva (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

VILLA JARDIM Endereço: AVENIDA ANTÁRTICA, S/N, PARQUE AMPERCO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78042-110 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1017919-38.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.431,17 ESPÉCIE: [Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do 

Condômino]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: 

CONDOMINIO VILLA JARDIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA, NUBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA EXECUTADO: RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA, MOEMA 

VIANA REGINATO MENDES CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015328-06.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

KAMYLLA PORTO PITON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Endereço: RUA VERBO DIVINO, 2001, ANDARES 3 AO 6, 

CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA SUL), SÃO PAULO - SP - CEP: 

04719-002 Senhor(a) TAM LINHAS AÉREAS S/A: A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1015328-06.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 0,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, Atraso de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: KAMYLLA 

PORTO PITON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE 

SIQUEIRA DA SILVA REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: FABIO RIVELLI - MT19023-A CUIABÁ, 23 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015328-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMYLLA PORTO PITON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: KAMYLLA 

PORTO PITON Endereço: RUA COMENDADOR HENRIQUE, 1030, DOM 

AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-050 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1015328-06.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

0,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, Atraso de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: KAMYLLA PORTO PITON 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016373-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FALCAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT6706-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: DANIELA 

FALCAO DE ARRUDA Endereço: AVENIDA IPIRANGA, 255, - ATÉ 598/599, 

GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-035 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1016373-45.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 14.970,00 ESPÉCIE: [Cancelamento de vôo]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: DANIELA FALCAO DE 

ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCUS FERNANDO 

FONTES VON KIRCHENHEIM REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 
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dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016373-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FALCAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT6706-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Endereço: RUA VERBO DIVINO, 2001, - DE 999/1000 AO FIM, 

CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA SUL), SÃO PAULO - SP - CEP: 

04719-002 Senhor(a) TAM LINHAS AÉREAS S/A: A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1016373-45.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

14.970,00 ESPÉCIE: [Cancelamento de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: DANIELA 

FALCAO DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCUS 

FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FABIO RIVELLI - 

MT19023-A CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001728-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CRUZ SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ASSIS SOUZA OLIVEIRA OAB - MT8107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOAO 

BATISTA CRUZ SILVA Endereço: RODOVIA EMANUEL PINHEIRO, km 23, 

Rio dos Peixes, JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-733 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, do inteiro teor da r. sentença, vinculada disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001728-78.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 41.560,00 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

AUTOR(A): JOAO BATISTA CRUZ SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ASSIS SOUZA OLIVEIRA REU: OI MÓVEL S/A 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008600-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ANSELMO VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT12856-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO JOSE DE SANTANA CALDAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA OAB - MT14825/O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte REQUERENTE da audiência de instrução e 

julgamento designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008600-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ANSELMO VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT12856-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO JOSE DE SANTANA CALDAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA OAB - MT14825/O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte REQUERIDA da audiência de instrução e 

julgamento designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002475-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO OAB - MT25259/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1002475-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PEDRO PEREIRA 

DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAYANNY DOS SANTOS 

SANTIAGO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002476-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA RIBEIRO LEMOS MOUSSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002476-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RITA DE CASSIA 

RIBEIRO LEMOS MOUSSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO DE 

PERBOYRE BONILHA POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003496-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA COELHO PEREIRA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT7002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte REQUERIDA da audiência de instrução e 

julgamento designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003496-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA COELHO PEREIRA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT7002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte REQUERENTE da audiência de instrução e 

julgamento designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005277-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EIDY BORGES YOKOTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CASADO JUNIOR OAB - MT16631-O (ADVOGADO(A))

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte REQUERENTE da audiência de instrução e 

julgamento designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005277-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EIDY BORGES YOKOTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CASADO JUNIOR OAB - MT16631-O (ADVOGADO(A))

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte REQUERIDA da audiência de instrução e 

julgamento designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002395-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA EXATA LTDA ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte REQUERENTE da audiência de instrução e 

julgamento designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002395-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA EXATA LTDA ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte REQUERIDA da audiência de instrução e 

julgamento designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003534-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ELTON ANGHINONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT5776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALAVY SISTEMA INTEGRADO DE LAVANDERIAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

JOAO LAERCIO MOREIRA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA OAB - MT23043/O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte REQUERIDA da audiência de instrução e 

julgamento designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003534-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ELTON ANGHINONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT5776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALAVY SISTEMA INTEGRADO DE LAVANDERIAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

JOAO LAERCIO MOREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA OAB - MT23043/O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte REQUERENTE da audiência de instrução e 

julgamento designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011993-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PEREIRA CAVASSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte REQUERIDA da audiência de instrução e 

julgamento designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011993-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PEREIRA CAVASSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte REQUERENTE da audiência de instrução e 

julgamento designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011993-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PEREIRA CAVASSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte REQUERIDA da audiência de instrução e 

julgamento designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013257-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENITO LEONEL PINOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELY AMARAL DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte REQUERENTE da audiência de instrução e 

julgamento designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013257-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENITO LEONEL PINOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELY AMARAL DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte REQUERIDA da audiência de instrução e 

julgamento designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017732-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDGARD WILSON GRIPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PRIETO OAB - MT7360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: EDGARD 

WILSON GRIPP Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, JARDIM DAS AMÉRICAS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78060-601 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1017732-30.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.828,86 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: EDGARD WILSON GRIPP 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE LUIZ PRIETO REQUERIDO: 

ELMO ENGENHARIA LTDA CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002495-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA LEAL ALVES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1002495-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDUARDA LEAL 

ALVES CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002509-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JUNIOR RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1002509-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS JUNIOR 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 09/03/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002514-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALVES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002514-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILSON ALVES 

VIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCISCO CLAUDIO 

JASSNIKER JUNIOR POLO PASSIVO: MRV ENGENHARIA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014344-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA RAIANE DOS SANTOS SOBRINHO (REQUERENTE)

BENEDITA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002519-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELITON ALESSANDRO DEMARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BONATO DE AMORIM OAB - MT18748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002519-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELITON 

ALESSANDRO DEMARCHI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

BONATO DE AMORIM POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011107-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012986-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PACOT METTELUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CRISTINA GALVAO DA SILVA OAB - MT11808/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007439-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLY FRANCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCR EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011200-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE TAQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002548-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGEU ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELETURBO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002548-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AGEU ALVES DE 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSIANE RODRIGUES 

MACEDO POLO PASSIVO: TELETURBO SERVICOS DE 

TELECOMUNICACOES LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020017-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO IPOGUCAM VENCESLAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: DARIO IPOGUCAM VENCESLAU Endereço: RUA DESEMBARGADOR 

TRIGO DE LOUREIRO, 360, Edifício Bariloche, apto 501, CONSIL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78048-455 Senhor(a) DARIO IPOGUCAM VENCESLAU: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020017-93.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Planos de Saúde, Liminar]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 

16:40 REQUERENTE: DARIO IPOGUCAM VENCESLAU Advogado do(a) 

REQUERENTE: PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - 

MT20921-O REQUERIDO(A): GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002564-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDY POLLYANA LOPES TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002564-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANDY 

POLLYANA LOPES TAVARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA 

REGINA NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002565-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON HRUBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REU)

 

PROCESSO n. 1002565-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AMILTON HRUBA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA 

POLO PASSIVO: LOCALIZA RENT A CAR SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 
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CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002567-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RODRIGUES SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT9053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1002567-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANO 

RODRIGUES SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEX JOSE 

SILVA POLO PASSIVO: NORSA REFRIGERANTES S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 09/03/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014276-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA ALVES FELICIANO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NARDO GASPARINI OAB - MT22774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

WALDA BOTELHO DA SILVA SENFF (REQUERIDO)

LUIZ HENRIQUE SENFF (REQUERIDO)

R BRASIL SOLUCOES S.A (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: LUIZ 

HENRIQUE SENFF Endereço: RUA DAS VIOLETAS, 727, JARDIM CUIABÁ, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-142 Nome: WALDA BOTELHO DA SILVA 

SENFF Endereço: RUA DAS VIOLETAS, 727, JARDIM CUIABÁ, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-142 Nome: ITAU UNIBANCO S.A. Endereço: AVENIDA 

TENENTE-CORONEL DUARTE, 3605, - ATÉ 789/790, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-500 Nome: BANCO BMG S.A Endereço: RUA 

ANTÔNIO MARIA COELHO, 209, - ATÉ 311/312, CENTRO NORTE, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78005-420 Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 384, - LADO PAR, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-415 Nome: R BRASIL SOLUCOES 

S.A Endereço: RUA SETE DE ABRIL, 103, 1 andar, REPÚBLICA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01043-000 Senhor(a) LUIZ HENRIQUE SENFF e outros 

(5): A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e 

documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1014276-72.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: RENATA ALVES 

FELICIANO DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO 

NARDO GASPARINI REQUERIDO: LUIZ HENRIQUE SENFF, WALDA 

BOTELHO DA SILVA SENFF, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BMG S.A, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, R BRASIL SOLUCOES S.A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - 

MT16160-A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - MG109730 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DENNER DE 

BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014276-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA ALVES FELICIANO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NARDO GASPARINI OAB - MT22774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

WALDA BOTELHO DA SILVA SENFF (REQUERIDO)

LUIZ HENRIQUE SENFF (REQUERIDO)

R BRASIL SOLUCOES S.A (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: RENATA 

ALVES FELICIANO DE SOUSA Endereço: AVENIDA ANTÁRTICA, 504, 

RIBEIRÃO DA PONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-500 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1014276-72.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: RENATA ALVES FELICIANO DE SOUSA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO NARDO GASPARINI 

REQUERIDO: LUIZ HENRIQUE SENFF, WALDA BOTELHO DA SILVA SENFF, 

ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BMG S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A, R BRASIL SOLUCOES S.A CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 
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judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002351-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZIS DA SILVA GONCALVES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME Endereço: RUA 

SÃO BENEDITO, 893, - DE 731/732 AO FIM, AREÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-258 Senhor(a) SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1002351-45.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.454,80 ESPÉCIE: [Compromisso]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 14:40 REQUERENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO 

BENEDITO LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: CRISTIANE DE 

OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B REQUERIDO(A): IZIS DA SILVA 

GONCALVES DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002364-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CELSO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME Endereço: RUA 

SÃO BENEDITO, 893, - DE 731/732 AO FIM, AREÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-258 Senhor(a) SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1002364-44.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.799,51 ESPÉCIE: [Compromisso]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 14:50 REQUERENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO 

BENEDITO LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: CRISTIANE DE 

OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B REQUERIDO(A): PAULO CELSO ALVES 

DA SILVA DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002570-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002570-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DE 

LOURDES MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINDOLFO 

MACEDO DE CASTRO, JULIANA MACEDO FOLES POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001514-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAISY DE PAULA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT10405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: DAISY DE PAULA XAVIER Endereço: RUA DESEMBARGADOR 

CESARINO DELFINO CÉSAR, 468, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78068-475 Senhor(a) DAISY DE PAULA XAVIER: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001514-87.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

23.507,33 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia 

Elétrica]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 17:50 REQUERENTE: DAISY 

DE PAULA XAVIER Advogado do(a) REQUERENTE: PLINIO JOSE DE 

SIQUEIRA NETO - MT10405-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001301-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT5682-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: HELIO 

MACHADO DA COSTA JUNIOR Endereço: RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 39, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001301-81.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.780,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) AUTOR: HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001099-07.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO OAB - MT15229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOAO DO 

CARMO Endereço: RUA CORONEL BENEDITO LEITE, 705, - ATÉ 890/891, 

CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-110 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1001099-07.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DESPACHO: anexo AUTOR: JOAO DO CARMO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JOAO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO REU: TIM S/A CUIABÁ, 

23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002212-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA REGINA DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LAURA 

REGINA DA SILVA ARRUDA Endereço: AVENIDA DAS TORRES, QUADRA 

02, CASA 23, 208, QUADRA 12, JARDIM IMPERIAL II-RES. FLOR DE LIZ, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78075-990 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1002212-93.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.192,58 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, 

Citação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: LAURA REGINA DA SILVA ARRUDA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LEMIR FEGURI, SILVANA DA SILVA REZENDE REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002118-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO Endereço: PRIMAVERA, 

620, COND FLORAIS CUIABA, RIBEIRAO DO LIPA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-436 Senhor(a) ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1002118-48.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 41.800,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Obrigação 

de Fazer / Não Fazer]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 08:30 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO Advogado do(a) 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - MT5026-N 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 
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Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002319-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002319-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS 

ANTONIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002326-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DANIEL BOAVENTURA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002326-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDERSON 

DANIEL BOAVENTURA BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, 

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002345-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR GERMANO DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002345-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE RIBAMAR 

GERMANO DE SOUZA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA 

SILVA MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002355-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA FRANCISCA DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT8655-O 

(ADVOGADO(A))

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - MT14843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002355-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SELMA 

FRANCISCA DE BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOANA 

ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ, MARIA DONIZETE RODRIGUES 

DE SOUZA POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 11:10 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002356-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002356-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JACQUELINE 

PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002388-72.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

JAIME GONCALO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002388-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAIME GONCALO 

DO ESPIRITO SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002412-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO RAMOS LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002412-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GREGORIO 

RAMOS LOBO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 11:40 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002416-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA AGRIPINA BOTELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002416-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MONICA 

AGRIPINA BOTELHO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505389-98.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0505389-98.2015.8.11.0001 REQUERENTE: INEZ MARIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Expeça-se alvará 

de levantamento da importância correspondente ao pagamento voluntário 

extemporâneo informado nos autos no id. 27849119, com seus 

respectivos acréscimos, na conta bancaria informado pelo Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Após, ao arquivo. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505389-98.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0505389-98.2015.8.11.0001 REQUERENTE: INEZ MARIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Expeça-se alvará 

de levantamento da importância correspondente ao pagamento voluntário 

extemporâneo informado nos autos no id. 27849119, com seus 

respectivos acréscimos, na conta bancaria informado pelo Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Após, ao arquivo. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001254-49.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MONTRESOL FAVERSANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001254-49.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: ADEMIR MONTRESOL 

FAVERSANI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Expeça-se alvará de levantamento da importância correspondente ao 

pagamento voluntário extemporâneo informado nos autos no id. 27863804, 

com seus respectivos acréscimos, na conta bancaria informado pelo 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Após, ao arquivo. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001254-49.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MONTRESOL FAVERSANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001254-49.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: ADEMIR MONTRESOL 

FAVERSANI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Expeça-se alvará de levantamento da importância correspondente ao 

pagamento voluntário extemporâneo informado nos autos no id. 27863804, 

com seus respectivos acréscimos, na conta bancaria informado pelo 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Após, ao arquivo. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002432-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON AUGUSTO PRADO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1002432-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WELLINGTON 

AUGUSTO PRADO DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO, TENARESSA APARECIDA 

ARAÚJO DELLA LÍBERA, ALE ARFUX JUNIOR, MORGANA KAMILA 

FREIRES DA SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002442-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABERSON LUIS SOTT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002442-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABERSON LUIS 

SOTT ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002454-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISVAL SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002454-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISVAL 

SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002468-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO OLIVEIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002468-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO OLIVEIRA 

DE FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002813-70.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE ANTONIA PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011886-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENILCE FEITOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT27086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Dispensa-se a audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais.Intime-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 
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esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, 

querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias.Apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias.Após, conclusos para sentença.Intimem-se.Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque eSilva 

Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000587-63.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO KENNEDY SCOFONI FALEIROS DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FALEIROS DA SILVA OAB - MT0012568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000587-63.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: FRANCISCO KENNEDY 

SCOFONI FALEIROS DE AZEVEDO EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. Converte-se a decisão em diligência, determinando 

a remessa dos autos para a contadoria judicial para realização do cálculo, 

nos termos da sentença proferida no id. 4884639. Após, conclusos para 

homologação. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505128-70.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR DA COSTA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT OAB - SP295106-A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT313353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0505128-70.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: NADIR DA COSTA NEVES 

EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Converte-se a decisão em 

diligência, determinando a remessa dos autos para a contadoria judicial 

para realização do cálculo, nos termos do julgamento proferido nos ids. 

12579833 e 12579851. Após, conclusos para homologação. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005131-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR BOTELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOCRATES MOTA MARTINS OAB - MT20916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1005131-37.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CLAUDIONOR BOTELHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Converte-se a 

decisão em diligência, determinando a remessa dos autos para a 

contadoria judicial para realização do cálculo, nos termos da decisão de id. 

12303296. Após, conclusos para homologação. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUREO DE ALMEIDA PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO PORTELA SALES OAB - MT25098/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001499-55.2019.8.11.0001 REQUERENTE: AUREO DE ALMEIDA PORTELA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para adequar os cálculos 

conforme a sentença, no sentido de apresentar individualmente o quanto é 

devido por cada executado, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002097-14.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARQUES DA SILVA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002097-14.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: MARIA MARQUES DA SILVA 

DE MORAES EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Converte-se a decisão em diligência, determinando a remessa dos autos 

para a contadoria judicial para realização do cálculo, nos termos do 

julgamento proferido nos ids. 3299979 e 9648205. Após, conclusos para 

homologação. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500789-05.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DOS SANTOS NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUILHERME LEAL CURVO OAB - MT4948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500789-05.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: JANDIRA DOS SANTOS 

NASCIMENTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501075-80.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO GASPAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))
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LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501075-80.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: DAMIAO GASPAR DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao 

sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, 

conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501170-76.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501170-76.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS E SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao 

sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, 

conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002610-11.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARA ILZA CAVALCANTE PORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002610-11.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: MARA ILZA CAVALCANTE 

PORTELA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

apresentar a planilha de cálculo atualizada conforme estipulado na 

sentença, aplicando-se os juros a partir do trânsito em julgado da 

sentença, ao invés da data do desembolso, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503384-06.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DALLA COSTA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503384-06.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: SOLANGE APARECIDA DALLA 

COSTA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em 

consultado ao sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o 

pagamento, conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000513-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000513-04.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para apresentar a certidão referente ao processo de 

código 529585, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500211-76.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE PULCHERIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO PEREIRA SILVA FILHO OAB - MT12871-O (ADVOGADO(A))

DANIEL GUERREIRO TETILLA OAB - MT17987/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500211-76.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSUE PULCHERIO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao 

sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, 

conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500855-48.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO DOS SANTOS CAILLAVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT8637-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500855-48.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: SANDRO DOS SANTOS 

CAILLAVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 1000180-57.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI ESTEVAM DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000180-57.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCI ESTEVAM DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao 

sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, 

conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500073-12.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE DONINI DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hitler Pullig Filho OAB - MT11529-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500073-12.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: EDILAINE DONINI DUARTE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao 

sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, 

conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0504781-03.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO PRESTES NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504781-03.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: REINALDO PRESTES NETO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500839-94.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CAMILA DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500839-94.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: BENEDITA CAMILA DOS 

SANTOS SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500673-62.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE GONCALVES DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500673-62.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: VICENTE GONCALVES DA 

CRUZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se 

de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0501695-24.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AURO UEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501695-24.2015.8.11.0001 REQUERENTE: AURO UEITE REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de acordo com o 

Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501127-42.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO GOMES DE PINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501127-42.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: VALDEVINO GOMES DE PINHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502972-75.2015.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DORILEO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502972-75.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ADILSON DORILEO SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao 

sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, 

conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001362-78.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUY DE SOUZA GONCALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001362-78.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: RUY DE SOUZA GONCALVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao 

sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, 

conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002515-78.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Nogueira Nicolino (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Nogueira Nicolino OAB - MT8941-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002515-78.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para apresentar certidão de crédito legível, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500241-43.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOIZES BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500241-43.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: MOIZES BARBOSA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao 

sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, 

conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1032219-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILO MANOEL DE SOUZA (REQUERENTE)

SIDNEY JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANTONIO SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

AGRIPINO CHILENO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

EVARISTO MAXIMIANO DE JESUS (REQUERENTE)

SEBASTIAO VICENTE PROENCA (REQUERENTE)

SALVADOR ALVES FREIRE (REQUERENTE)

SIDINEIDE SCHOMBECK DE BRITO (REQUERENTE)

WILSON CAMPOS SOARES (REQUERENTE)

SILVIO LOPES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002475-33.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ADONIS DE JESUS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002478-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JOSE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002478-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CELSO JOSE DE 

JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000172-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 444 de 852



CASSIO LUCA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002906-33.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAILSON PEREIRA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002906-33.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: NAILSON PEREIRA LEITE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Constata-se que nos cálculos da parte exequente 

foram aplicados juros em período diverso do fixado na sentença, razão 

pela qual determina-se a intimação do exequente a fim de apresentar 

demonstrativo de débito atualizado, com juros de 1% do trânsito em 

julgado, no prazo de cinco dias. Após, ouça o executado em igual prazo. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002492-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI MESTRE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002492-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIDNEI MESTRE 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002494-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002494-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DORALICE DA 

SILVA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOA VENTURA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002501-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002501-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIO MARQUES 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002524-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR ADAMS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002524-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIO CEZAR 

ADAMS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 15:10 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002527-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002527-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODRIGO 

GOMES GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 
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15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002536-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONY MARQUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002536-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JONY MARQUES 

DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002542-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BERNARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002542-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILBERTO 

BERNARDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002552-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIAS SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002552-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSENIAS SILVA 

ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 15:50 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002610-11.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARA ILZA CAVALCANTE PORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002610-11.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: MARA ILZA CAVALCANTE 

PORTELA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

apresentar a planilha de cálculo atualizada conforme estipulado na 

sentença, aplicando-se os juros a partir do trânsito em julgado da 

sentença, ao invés da data do desembolso, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500048-62.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500048-62.2013.8.11.0001 REQUERENTE: VERA LUCIA DE SOUZA 

CORREA DA COSTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Em consultado ao sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido 

realizou o pagamento, conforme documento em anexo. Deste modo, 

intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da concordância 

do valor depositado e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1014103-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1014103-25.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: TADEU CESARIO DA ROSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se parte 

autora para apresentar a certidão de crédito referente ao processo de 

código 549399 completa, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500341-32.2013.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

REMBERTO EGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500341-32.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: REMBERTO EGUES DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao 

sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, 

conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501183-12.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JERCY GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501183-12.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: JERCY GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao 

sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, 

conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500342-17.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENIR EVARISTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500342-17.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: RENIR EVARISTO DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao 

sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, 

conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500850-94.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE MIRANDA DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500850-94.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: ALAIDE MIRANDA DUARTE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao 

sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, 

conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500627-73.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA COSTA VITOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500627-73.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: MARCIO DA COSTA VITOR 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao 

sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, 

conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500201-27.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN KLEVIO CAMPOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500201-27.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOHN KLEVIO CAMPOS DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em 

consultado ao sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o 

pagamento, conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002559-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA SILVA OLIVEIRA SANT ANNA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002559-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANA 

APARECIDA SILVA OLIVEIRA SANT ANNA POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 
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CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002566-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CEZAR DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002566-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS CEZAR 

DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 16:10 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002148-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL JOAO LEONEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIDERSON GOMES DOS SANTOS OAB - MT14797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002148-83.2020.8.11.0001 REQUERENTE: GABRIEL JOAO LEONEL 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando o 

teor da Portaria n.º 29/2019-CM, publicada no DJe Edição n.º 10584, 

disponibilizado aos 24/09/2019, e da Resolução TJMT/OE n.º 09 de 25 de 

julho de 2019, promova-se a redistribuição ao juízo da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002355-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA FRANCISCA DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT8655-O 

(ADVOGADO(A))

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - MT14843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002355-82.2020.8.11.0001 AUTOR: SELMA FRANCISCA DE BARROS 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Considerando o teor da Portaria n.º 29/2019-CM, publicada no DJe 

Edição n.º 10584, disponibilizado aos 24/09/2019, e da Resolução 

TJMT/OE n.º 09 de 25 de julho de 2019, promova-se a redistribuição ao 

juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002384-40.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELDA LUIZA DOS REIS MATTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002384-40.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: CELDA LUIZA DOS REIS 

MATTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Trata-se de pedido de sequestro de 

valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi atualizado 

conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 

12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O art. 6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o sequestro do 

valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, determina-se o 

sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes termos: 

Exequente: CELDA LUIZA DOS REIS MATTOS (CPF N° 137.797.611-49). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$4.982,57 - cálculo no Id. 28146590. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$4.982,57 (quatro mil, novecentos e 

oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003096-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003096-30.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: WOLNEI DIVINO FRANCO (CPF N° 123.212.496-68). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$8.465,21 - cálculo no Id. 28047785. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 
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R$2.011,81 Valor total bloqueado: R$10.477,02 (dez mil, quatrocentos e 

setenta e sete reais e dois centavos). Junte-se o recibo de detalhamento 

de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a 

conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que 

o silêncio importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000461-42.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000461-42.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: AUGUSTO BOURET ORRO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: AUGUSTO BOURET ORRO (CPF N° 022.589.611-73). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$5.405,03 - cálculo no Id. 28158284. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$851,06 Valor total bloqueado: R$6.256,09 (seis mil, duzentos e 

cinquenta e seis reais e nove centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000409-17.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES OAB - MT12012-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000409-17.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS 

PACHECO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO (CPF N° 

691.072.891-20). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$10.030,46 - cálculo no Id. 17375269. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$2.605,55 Valor total bloqueado: R$12.636,01 

(doze mil, seiscentos e trinta e seis reais e um centavo). Junte-se o recibo 

de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003098-97.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003098-97.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: WOLNEI DIVINO FRANCO (CPF N° 123.212.496-68). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$7.768,47 - cálculo no Id. 28181409. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$1.747,53 Valor total bloqueado: R$9.516,00 (nove mil, quinhentos e 

dezesseis reais). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500535-32.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR ARANTES BARBOZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500535-32.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: EDIR ARANTES BARBOZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 
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determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: EDIR ARANTES BARBOZA (CPF N° 236.804.661-53). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$20.319,28 - cálculo no Id. 27217572. Valor para quitação 

de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

(não aplicável) Valor total bloqueado: R$20.319,28 (vinte mil, trezentos e 

dezenove reais e vinte e oito centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504295-18.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONICE DO NASCIMENTO GUIBOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA OAB - MT19569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504295-18.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIONICE DO NASCIMENTO 

GUIBOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: MARIONICE DO NASCIMENTO GUIBOR (CPF N° 

621.996.681-34). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$9.141,40 - cálculo no Id. 27946420. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$9.141,40 

(nove mil, cento e quarenta e um reais e quarenta centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501284-49.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DE LIMA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0501284-49.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: R. A. DE LIMA - ME 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: R. A. DE LIMA - ME (CNPJ N° 04.337.698/0001-96). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$1.143,94 - cálculo no Id. 27218693. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$1.143,94 (hum mil, cento e quarenta e 

três reais e noventa e quatro centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505269-89.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0505269-89.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN (CPF N° 029.910.969-00). Executado: ESTADO DE MATO 

GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$2.411,20 - 

cálculo no Id. 27219460. Valor para quitação de guia previdenciária: (não 

aplicável) Valor para quitação de guia de IR: R$41,13 Valor total 

bloqueado: R$2.452,33 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e 

trinta e três centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. 

Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001521-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA REGINA DE CARVALHO (REQUERENTE)

N. C. D. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 
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1001521-16.2019.8.11.0001 REQUERENTE: N. C. D. C. S., ANA REGINA DE 

CARVALHO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, 

etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500377-74.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES JOSE DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500377-74.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: ALCIDES JOSE DE MORAES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ALCIDES JOSE DE MORAES (CPF N° 299.584.401-30). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$24.524,28 - cálculo no Id. 17119246. Valor para quitação 

de guia previdenciária: R$3.031,09 Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$27.555,37 (vinte e sete mil, quinhentos 

e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002018-35.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002018-35.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: FABIO MOREIRA PEREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: FABIO MOREIRA PEREIRA (CPF N° 840.674.971-72). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$4.814,25 - cálculo no Id. 28024498. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$626,97 Valor total bloqueado: R$5.441,22 (cinco mil, quatrocentos e 

quarenta e um reais e vinte e dois centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505286-91.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0505286-91.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela 

Fazenda Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento 

n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

(CPF N° 390.851.711-72). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – 

(CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$19.340,11 - cálculo no Id. 

17314480. Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) 

Valor para quitação de guia de IR: R$6.136,79 Valor total bloqueado: 

R$25.476,90 (vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais e 

noventa centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501643-62.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0501643-62.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 
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termos: Exequente: ALICE BERNADETE PARRA MERINO (CPF N° 

922.815.088-20). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$16.879,55 - cálculo no Id. 16135403. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$5.203,48 Valor total bloqueado: R$22.083,02 

(vinte e dois mil, oitenta e três reais e dois centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505285-09.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0505285-09.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela 

Fazenda Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento 

n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

(CPF N° 390.851.711-72). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – 

(CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$23.653,79 - cálculo no Id. 

21883224. Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) 

Valor para quitação de guia de IR: R$7.773,02 Valor total bloqueado: 

R$31.426,81 (trinta e um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e 

um centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500250-73.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONDENELLY CESAR MARQUES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500250-73.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: RONDENELLY CESAR 

MARQUES DE ARRUDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: RONDENELLY CESAR 

MARQUES DE ARRUDA (CPF N° 771.964.061-68). Executado: ESTADO DE 

MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor líquido: 

R$2.368,85 - cálculo no Id. 16469793. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$2.368,85 (dois mil, trezentos e 

sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500701-93.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MONTRESOL FAVERSANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500701-93.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ADEMIR MONTRESOL 

FAVERSANI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: ADEMIR MONTRESOL 

FAVERSANI (CPF N° 168.761.139-49). Executado: ESTADO DE MATO 

GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$26.875,31 - 

cálculo no Id. 16731196. Valor para quitação de guia previdenciária: (não 

aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total 

bloqueado: R$26.875,31 (vinte e seis mil, oitocentos e setenta e cinco 

reais e trinta e um centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. 

Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502973-60.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DORILEO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0502973-60.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ADILSON DORILEO SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ADILSON DORILEO SILVA (CPF N° 460.621.811-87). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$17.394,69 - cálculo no Id. 21921066. Valor para quitação 

de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

(não aplicável) Valor total bloqueado: R$17.394,69 (dezessete mil, 

trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos). Junte-se 

o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502962-65.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0502962-65.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (CPF N° 

995.999.291-87). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$7.605,42 - cálculo no Id. 22032045. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$1.685,70 Valor total bloqueado: R$9.291,12 

(nove mil, duzentos e noventa e um reais e doze centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504276-12.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA OAB - MT19569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504276-12.2015.8.11.0001 REQUERENTE: ANGELA MARIA DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ANGELA MARIA DE SOUZA (CPF N° 692.279.341-20). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$3.840,22 - cálculo no Id. 28022815. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$3.840,22 (três mil, oitocentos e 

quarenta reais e vinte e dois centavos). Junte-se o recibo de detalhamento 

de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a 

conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que 

o silêncio importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502915-91.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0502915-91.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (CPF N° 

995.999.291-87). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$6.522,42 - cálculo no Id. 27951761. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$1.274,89 Valor total bloqueado: R$7.797,31 (sete 

mil, setecentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.
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Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500850-89.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500850-89.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (CPF N° 

995.999.291-87). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$10.452,60 - cálculo no Id. 27949688. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$2.765,65 Valor total bloqueado: R$13.218,25 

(treze mil, duzentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503572-96.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0503572-96.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: MILENA RODRIGUES DA SILVA (CPF N° 

972.512.321-20). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$9.930,87 - cálculo no Id. 21921066. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$2.567,76 Valor total bloqueado: R$12.498,63 

(doze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e três 

centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505834-53.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL DAS NEVES RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0505834-53.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ODENIL DAS NEVES RAMOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ODENIL DAS NEVES RAMOS (CPF N° 345.444.291-53). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$24.375,68 - cálculo no Id. 21885808. Valor para quitação 

de guia previdenciária: R$3.012,72 Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$27.388,41 (vinte e sete mil, trezentos e 

oitenta e oito reais e quarenta e um centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505257-75.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0505257-75.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ALDO FERREIRA DOS SANTOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ALDO FERREIRA DOS SANTOS (CPF N° 

327.983.771-53). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$10.443,14 - cálculo no Id. 27964255. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$10.443,14 

(dez mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quatorze centavos). 

Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e 
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transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000614-12.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER BISPO SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT224640-O (ADVOGADO(A))

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569-O (ADVOGADO(A))

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000614-12.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: EDER BISPO SANTOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: EDER BISPO SANTOS (CPF N° 535.036.359-04). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$5.459,78 - cálculo no Id. 27965217. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$871,83 Valor total bloqueado: R$6.331,61 (seis mil, trezentos e trinta e 

um reais e sessenta e um centavos). Junte-se o recibo de detalhamento 

de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a 

conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que 

o silêncio importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002992-04.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE NEUMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002992-04.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARGARETE NEUMANN 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500383-81.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MENDES PEREIRA CARDOSO SABO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT10130-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500383-81.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: FERNANDA MENDES PEREIRA 

CARDOSO SABO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: FERNANDA MENDES 

PEREIRA CARDOSO SABO (CPF N° 780.188.461-20). Executado: ESTADO 

DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor líquido: 

R$26.898,40 - cálculo no Id. 27968551. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$26.898,40 (vinte e seis mil, oitocentos e 

noventa e oito reais e quarenta centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000670-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIUZAN SOARES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000670-74.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIUZAN SOARES 

CARDOSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. 

Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504734-29.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LACERDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504734-29.2015.8.11.0001 REQUERENTE: ROGERIO LACERDA DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se 

o recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a 

alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 
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processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012912-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON AMARO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA LIMA DUARTE OAB - MT25272/O (ADVOGADO(A))

ELVENS LUIS DE OLIVEIRA OAB - MT21040-O (ADVOGADO(A))

FAROUK NAUFAL OAB - MT2371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1012912-42.2019.8.11.0041 REQUERENTE: GILSON AMARO DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504034-53.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504034-53.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (CPF N° 

044.662.638-41). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$24.883,14 - cálculo no Id. 27983230. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$24.883,14 

(vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e quatorze centavos). 

Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e 

transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MONTEIRO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000686-28.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CELSO MONTEIRO DE AGUIAR 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a 

alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002745-23.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA EIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002745-23.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LUISA EIDT REQUERIDO: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito 

devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a alegação do autor de 

não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do 

seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036365-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAELL MATHEUS FLORENTINO DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1036365-03.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MICHAELL MATHEUS 

FLORENTINO DE LARA REU: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no 

efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. Contrarrazões já 

apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002203-73.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002203-73.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: MILENA RODRIGUES DA SILVA (CPF N° 

972.512.321-20). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$28.185,87 - cálculo no Id. 27949987. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$9.492,06 Valor total bloqueado: R$37.677,93 

(trinta e sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa e três 

centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANNY JEICY JENNY DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000825-77.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JANNY JEICY JENNY DE LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a 

alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000106-03.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES OAB - MT12012-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000106-03.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS 

PACHECO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO (CPF N° 

691.072.891-20). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$1.574,48 - cálculo no Id. 21917913. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$1.574,48 

(hum mil, quinhentos e setenta e quatro reais). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505279-02.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0505279-02.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela 

Fazenda Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento 

n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

(CPF N° 390.851.711-72). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – 

(CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$26.445,82 - cálculo no Id. 

27979093. Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) 

Valor para quitação de guia de IR: R$8.832,05 Valor total bloqueado: 

R$35.277,87 (trinta e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e 

sete centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001813-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRQUE FIGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LEANDRO ZUQUETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001813-98.2019.8.11.0001 REQUERENTE: IRQUE FIGUEIRA DA SILVA, 

LEANDRO ZUQUETI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. 

Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 
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os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001809-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARIA MOREIRA (REQUERENTE)

GIANCARLO JOSE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001809-61.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELISANGELA MARIA 

MOREIRA, GIANCARLO JOSE SANTANA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. 

Contrarrazões já apresentadas. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001811-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO SALVADOR DE ALMEIDA (REQUERENTE)

HUANDERSON FERMINO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001811-31.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GONCALO SALVADOR DE 

ALMEIDA, HUANDERSON FERMINO DUARTE REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. 

Contrarrazões já apresentadas. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016442-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMALIA ALVES OAB - MT9534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1016442-25.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ODILSON DE ALMEIDA REU: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito 

devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a alegação do autor de 

não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do 

seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-08.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADEJUNIR PARREIRA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000127-08.2018.8.11.0001 REQUERENTE: VALDECY JOSE DOS 

SANTOS, ADEJUNIR PARREIRA CHAVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. 

Contrarrazões já apresentadas. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001816-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VOLNEI JOSE DA ROSA (REQUERENTE)

VONILDO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001816-53.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VOLNEI JOSE DA ROSA, 

VONILDO VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já 

apresentadas. Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar 

com as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua 

família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 

98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001805-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA SANTANA MONTEIRO MAZURKEWICZ (REQUERENTE)

EDIS DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001805-24.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDIANA SANTANA 

MONTEIRO MAZURKEWICZ, EDIS DA SILVA BARBOSA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito 

devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a alegação do autor de 

não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do 

seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001814-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SOARES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

JUDSON CORDEIRO PANTALEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001814-83.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO SOARES DA SILVA 

JUNIOR, JUDSON CORDEIRO PANTALEAO REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. 

Contrarrazões já apresentadas. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505229-73.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO OAB - MT0012917A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0505229-73.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCIANE ESTEVES FERREIRA 

SAMPAIO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO (CPF N° 

667.837.551-34). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$12.223,00 - cálculo no Id. 27979828. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$3.437,18 Valor total bloqueado: R$15.660,19 

(quinze mil, seiscentos e sessenta reais e dezenove centavos). Junte-se 

o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001531-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERBER JUNIO PAISANO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001531-71.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JERBER JUNIO PAISANO SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso no 

efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a alegação do 

autor de não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o 

prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da 

Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505073-85.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO CARNEIRO GERALDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER DA SILVA OAB - MT11586-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0505073-85.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA SOCORRO CARNEIRO 

GERALDES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: MARIA SOCORRO 

CARNEIRO GERALDES (CPF N° 318.379.801-87). Executado: ESTADO DE 

MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor líquido: 

R$2.212,71 - cálculo no Id. 27993956. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: R$25,03 

Valor total bloqueado: R$2.237,74 (dois mil, duzentos e trinta e sete reais e 

setenta e quatro centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. 

Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503097-77.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0503097-77.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 
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art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (CPF N° 

995.999.291-87). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$7.091,42 - cálculo no Id. 27838600. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$1.490,72 Valor total bloqueado: R$8.582,14 (oito 

mil, quinhentos oitenta e dois reais e quatorze centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500667-55.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMIL MARQUES DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500667-55.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: AMIL MARQUES DE ABREU 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: AMIL MARQUES DE ABREU (CPF N° 405.239.001-63). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$24.412,11 - cálculo no Id. 28028193. Valor para quitação 

de guia previdenciária: R$4.013,49 Valor para quitação de guia de IR: 

R$8.060,64 Valor total bloqueado: R$36.486,24 (trinta e seis mil, 

quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001859-58.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO SOUZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO SOUZA DA SILVA OAB - MT16085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001859-58.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: JAIRO SOUZA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: JAIRO SOUZA DA SILVA (CPF N° 732.329.471-15). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$1.857,02 - cálculo no Id. 28180775. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$1.857,02 (hum mil, oitocentos e 

cinquenta e sete reais e dois centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504373-12.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AZEM CAMARGO OAB - MT0019238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504373-12.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA (CPF N° 

035.848.478-26). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$6.083,99 - cálculo no Id. 22030505. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$1.108,61 Valor total bloqueado: R$7.192,59 (sete 

mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000296-63.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000296-63.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 
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de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA (CPF N° 011.791.931-48). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$4.692,68 - cálculo no Id. 28085287. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$580,86 Valor total bloqueado: R$5.273,54 (cinco mil, duzentos e setenta 

e três reais e cinquenta e quatro centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504735-14.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO JORGE MACHADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504735-14.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: THYAGO JORGE MACHADO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: THYAGO JORGE MACHADO (CPF N° 709.605.931-87). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$6.094,29 - cálculo no Id. 21893912. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$1.112,52 Valor total bloqueado: R$7.206,81 (sete mil, duzentos e seis 

reais e oitenta e um centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta 

judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio 

importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 

2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504168-80.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AZEM CAMARGO OAB - MT0019238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504168-80.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA (CPF N° 

035.848.478-26). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$7.840,05 - cálculo no Id. 21886008. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$1.774,70 Valor total bloqueado: R$9.614,75 

(nove mil, seiscentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos). 

Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e 

transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500877-09.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSNEI PEREIRA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA OAB - MT0012565S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500877-09.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: OSNEI PEREIRA FERNANDES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, FUNCAB-FUNDACAO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: IVALDO SERGIO DA SILVEIRA (CPF N° 

844.106.719-87). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$1.359,46 - cálculo no Id. 27993361. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$1.359,46 

(hum mil, trezentos e cinquenta e nove reais). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011290-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA MOTA MENEZES GUIMARAES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1011290-30.2016.8.11.0041 AUTOR(A): SOLANGE DA MOTA MENEZES 

GUIMARAES NETO REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de Ação de Obrigação de não Fazer Cumulada com 

Repetição de Indébito proposta por SOLANGE DA MOTA MENEZES 

GUIMARAES NETO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO E MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional de 

insalubridade, bem como a restituição dos valores descontados no total de 

R$ 2.964,17 (dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dezessete 

centavos). Citados, os requeridos apresentaram contestação. DECIDO A 

Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre adicional de insalubridade no período de 31/03/2012 a 31/07/2015. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do demonstrativo de 

cálculo de id. 22478149 a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos dos adicionais, quando deveriam ter sido utilizados os meses 

descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação do 

débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. No 

que tange ao pedido de pagamento em dobro, desnecessária maiores 

digressões, uma vez que a relação tributária não é relação de consumo, 

conforme assentada na jurisprudência do STJ, não havendo que se falar 

em restituição dobrada como pretende a parte demandante. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 

sobre os adicionais de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o 

ESTADO DE MATO GROSSO a restituir à autora os valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade 

referente a 31/03/2012 a 31/12/2014; e ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA 

– MT PREV os valores descontados de mesma natureza incidente no 

período de 01/01/2015 a 31/07/2015, a serem acrescidos de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados 

Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana 

Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013562-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIVA PEREIRA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1013562-60.2017.8.11.0041 AUTOR(A): LEIVA PEREIRA MAGALHAES 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Trata-se de ação ordinária ajuizada por LEIVA PEREIRA 

MAGALHAES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual 

pretende sua promoção a 3ª Sargento da Polícia Militar, sem a 

necessidade da contagem específica de 04 anos no cargo de Cabo da 

PMMT, caso já transcorrido o prazo no decorrer da ação, pretende que o 

tempo excedente seja aproveitado para cumprimento de interstício em 

novas promoções. Citado, o reclamado apresentou contestação. DECIDO. 

A parte reclamante afirma que entrou em exercício na PMMT no ano de 

2004 e foi promovida ao posto de Cabo da PMMT em abril de 2015. Aduz 

também que a nova Lei 10.076/2014 reduziu os interstícios mínimos para a 

referida promoção, de 12 para 09 anos de posto como Soldado da PMMT 

e, após, seria necessário mais 04 anos para ser promovido ao posto de 3ª 

Sargento da PMMT. Sendo assim, como a requerente foi promovida em 

2015, completaria o requisito para a promoção para 3ª Sargento em 2019. 

A ação foi proposta em 2017. O Estatuto dos Militares do Estado de Mato 

Grosso (LCE n° 555/2014 - Consolidada até a LC 580/16) preceitua que: 

Art. 80. A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o 

preenchimento seletivo por parte dos militares da ativa, das vagas 

pertinentes ao posto ou a graduação imediatamente superior, conforme 

legislação peculiar. Parágrafo único. O ato administrativo da promoção é 

resultante do processo administrativo de promoção, que será 

regulamentado por lei específica. Já o Decreto nº 1.329/78 trata de 

Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso 

(RDPM/MT), prevê: Art. 50 - O comportamento policial-militar das praças 

deve ser classificado em: 1) Excepcional - quando no período de nove 

anos de efetivo serviço não tenha sofrido qualquer punição disciplinar; 2) 

Ótimo - quando no período de cinco anos de efetivo serviço tenha sido 

punida com até uma detenção; 3) Bom - quando no período de dois anos 

de efetivo serviço tenha sido punida com até duas prisões; 4) Insuficiente 

- quando no período de um ano de efetivo serviço tenha sido punida com 

até duas prisões; 5) Mau - quando no período de um ano de efetivo 

serviço tenha sido punida com mais de duas prisões. (...)Art. 62 - O 

Comandante Geral pode cancelar uma ou todas as punições de 

policial-militar que tenha prestado comprovadamente relevantes serviços 

independentemente das condições enunciadas no Art. 60 do presente 

Regulamento e do requerimento do interessado. Posteriormente, foi criada 

a Lei nº 10.076 de 13 de março de 2014 (que dispõe sobre os critérios e 

as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia 

Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a 

ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, 

gradual e sucessiva e dá outras providências): CAPÍTULO III - DAS 

CONDIÇÕES BÁSICAS (...) Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à 

promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação; II - 

estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”; III - ser considerado 

possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em inspeção de 

saúde; V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico 

(ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF) VI - ter avaliação de desempenho 

individual satisfatória; VII - ter conceito profissional satisfatório; VIII - haver 

vaga; IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção; X - ter 

tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei. § 1º 

Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual 

deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, 

IX e X deste artigo. Com a finalidade de regulamentar a Lei nº 10.076/2014, 

editou-se o Decreto nº 2.268, de 10 de abril de 2014 que dispõe sobre os 
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critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a 

ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, 

gradual e sucessiva. Assim, com base nas normas descritas acima, 

nota-se que há requisitos cumulativos a serem cumpridos para atingir a 

ascensão profissional, não sendo limitado ao tempo de serviço. Ademais, 

o requisito temporal que a parte pretendia ser superado já foi cumprido e 

os outros requisitos referidos acima devem ser provados mediante 

processo administrativo de promoção a ocorrer perante PMMT, afastando 

o pedido de promoção. Quanto ao pedido de contagem de prazo para 

cumprimento de interstício em novas promoções, dispõe o artigo 22 da Lei 

10.076/2014: Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é 

o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou 

graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido. 

Desta feita, o prazo para as futuras promoções da parte requerida deve 

ser contado na forma do artigo acima. A ausência de previsão legal 

impede que seja concedida a contagem de prazo diferenciada. Ante o 

exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; 

e, em consequência, EXTINGUE-SE o processo, resolvendo o mérito com 

supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031896-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1031896-45.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EDIR SOARES DOS SANTOS 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Cuida-se de “ação de cobrança do terço 

constitucional retroativo c/c obrigação de fazer” proposta por EDIR 

SOARES DOS SANTOS em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ na qual 

pleiteia a incorporação do pagamento e recebimento do terço 

constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias 

previsto aos servidores professores, retroativos aos últimos 5 (cinco) 

anos, anteriores ao ajuizamento desta ação. Citado, o requerido não 

compareceu na audiência de conciliação, mas apresentou contestação. A 

parte autora também não compareceu ao ato. Inobstante a ausência o 

requerido, não são aplicados os efeitos da revelia em face da 

indisponibilidade do interesse público, consoante o disposto no artigo 345, 

inciso II, do CPC. Acolhe-se a justificativa de ausência à audiência de 

conciliação do requerente e passa-se ao julgamento. No caso em tela, por 

tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho (terço 

constitucional de férias) não se opera a prescrição do fundo de direito, 

mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação, consoante disposto na Súmula nº 85, do Superior Tribunal de 

Justiça, verbis: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação." Na hipótese 

dos autos, não há que se falar em prescrição, haja vista os pedidos serem 

de pagamentos relativos aos últimos 05 (cinco) anos desde o ajuizamento 

da ação. A parte autora relata que é professor da rede municipal e o 

regime jurídico deste prevê a fruição de 45 (quarenta e cinco) dias de 

férias, porém a Administração considera apenas os 30 (trinta) dias para a 

incidência do terço constitucional. Desta forma, requer o pagamento das 

diferenças não percebidas no equivalente a 1/3 de 15 dias de férias, dos 

últimos cinco anos. A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do 

Município de Cuiabá é disciplinada pela LC 220/2010 DISPÕE SOBRE A LEI 

ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias ao professor, 

no seu artigo 48, nestes termos: Art. 48 O professor e os demais 

profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - 

de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o 

calendário sendo: a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto 

no calendário escolar; b) trinta dias no encerramento do ano letivo de 

acordo com o calendário escolar. Ainda, o artigo 49 da referida Lei 

Municipal confirmou o pagamento adicional de 1/3, correspondente ao 

período de férias, independente de solicitação: Art. 49 Independente de 

solicitação, será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das 

férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao 

período de férias. Parágrafo único. Aplica-se aos servidores contratados 

temporariamente o disposto neste artigo. Portanto, o terço (1/3) 

constitucional de férias deve incidir sobre o período efetivamente gozado 

pelo servidor, eis que a classe de professores em efetivo exercício goza 

de férias anuais de 45 dias, sendo 30 dias no término do período letivo e 

15 dias no meio do ano. Assim, se a legislação do Município de Cuiabá 

prevê a remuneração por todo o período gozado, sem limitar sua 

incidência em 30 dias, é induvidoso que o requerente tem direito ao 1/3 

sobre os 45 dias, sem que isso traduza aumento de vencimentos de 

servidor público e ofensa à Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder 

Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de 

servidores públicos sob o fundamento de isonomia). A respeito dessa 

previsão, comum nos entes federativos, o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso tem entendimentos reiterados no sentido de ser devido o 

pagamento do terço constitucional sobre os outros 15 (quinze) dias. 

Veja-se: APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR 

À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. FÉRIAS 

DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL 

CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — 

POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001 — 

INCIDÊNCIA. Não se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 

6 de janeiro de 1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas 

no quinquênio anterior à propositura da inicial. O artigo 7º, XVII, da 

Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração 

das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação 

referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera 

do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos professores 

férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o calendário escolar, 

incide o terço constitucional sobre todo período. Recurso não provido. (Ap 

50989/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017.) grifei No mesmo 

sentido: Apelação / Remessa Necessária 137417/2016, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no 

DJE 22/03/2017; Ap 109525/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 

19/09/2016; Ap 75852/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado 

no DJE 18/02/2016. Desse modo, com esteira na jurisprudência do TJMT e 

considerando que houve o pagamento para a parte reclamante do terço 

constitucional sobre os 30 (trinta) dias de férias, é devido o terço 

constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias dos cinco anos 

anteriores a propositura da ação, acrescidos de correção e juros, uma 

vez que assiste aos professores o direito ao recebimento do terço 

constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, não cabendo 

restringi-lo ao período de trinta dias. Ressalta-se, ainda, que a PORTARIA 

Nº 687/2016/GS/SME não pode afastar o direito concedido na Lei 

Complementar nº 220/2010 que dispõe sobre a Lei Orgânica dos 

Profissionais da Secretaria Municipal de Educação. Rejeita-se o pedido de 

incorporação do terço constitucional sobre todo o período de férias de 45 

dias, sob pena de violar a Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder 

Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de 

servidores públicos sob o fundamento de isonomia.). Diante do exposto, 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 
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inicial para CONDENAR a parte reclamada no pagamento do terço 

constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte 

reclamante referente aos períodos aquisitivos não prescritos, acrescidos 

de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção 

monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida; por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002131-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALVES VAILLANT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002131-63.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MARCIO ALVES VAILLANT REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO” proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e da 

autarquia MTPREV, na qual objetiva a cessação dos descontos de 

contribuição previdenciária sobre verbas de caráter indenizatório e 

eventual e ressarcimento dos valores cobrados indevidamente. Foi 

atribuída à causa a importância de R$ 1.000,00 (mil reais). Citado, o Estado 

de Mato Grosso apresentou contestação suscitando preliminar de inépcia 

da inicial em razão da ausência de identificação das verbas cobradas e 

respectivo valor. DECIDO. No sistema dos juizados especiais não se 

admite liquidação de sentença. Não preenche os requisitos a petição inicial 

que tão somente faz alusão à suposta cobrança indevida sem especificar 

seu objeto e valor. É o autor da cobrança quem deve apontar, com 

clareza, o objeto da pretensão e qual sua expressão econômica, a qual 

deve inclusive ser compatível com o valor da causa, de modo a permitir o 

pleno exercício do contraditório. O pedido deve ser claro porque é este 

que limita o objeto da lide e os limites da cognição. A parte requerente 

apresentou impugnação, no entanto, deixou de rechaçar pontualmente a 

preliminar fazendo a expressa demonstração de onde se encontra o valor, 

ou seja, teve a oportunidade de comprovar a inexistência do vício, contudo 

não o fez, criando impeditivo ao exame do mérito. O fato de ter anexado 

os holerites não satisfaz esse requisito, pois as parcelas devem ser 

expressa e pontualmente indicadas. Veja-se que o STJ indica que mesmo 

na justiça comum, na qual não há a mesma limitação dos juizados, eventual 

pedido de dano material genérico para ser admitido se submete a 

condições, vejamos: “Na hipótese em que for extremamente difícil a 

imediata mensuração do quantum devido a título de dano material - por 

depender de complexos cálculos contábeis -, admite-se a formulação de 

pedido genérico, desde que a pretensão autoral esteja corretamente 

individualizada, constando na inicial elementos que permitam, no decorrer 

do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial.” (REsp 

1534559 – julgamento 21/11/2016). A observação é pertinente em razão 

de que, no caso em exame, os autos vieram da vara fazendária e 

verifica-se que já padecia do vício anunciado na preliminar, haja vista que 

na esteira da orientação do STJ somente se extremamente difícil a imediata 

mensuração se admitirá o pedido genérico. O que não é a hipótese dos 

autos. Diante o exposto, acolhe-se a preliminar suscita pelo requerido e 

julga-se extinta, sem resolução de mérito, a presente ação, na forma do 

art. 485, incisos I, do Código de Processo Civil. Por disposição legal não 

incide condenação em custas e honorários. Submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Ana Luize 

de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada nos sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022768-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURICLES MARIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA OAB - MT13510/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1022768-98.2017.8.11.0041 AUTOR(A): EURICLES MARIO DA SILVA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por EURICLES 

MARIO DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

objetivando decisão judicial que lhe assegure a nomeação e posse em 

cargo público. O requerente alega que foi aprovado no concurso regido 

pelo Edital nº 005/2009 – SAD/MT, para o cargo de Técnico da Área 

Instrumental do Governo – Perfil Contador (atual analista administrativo), 

sendo classificado na 178ª colocação, sendo que o certame ofertava 70 

vagas, cuja validade era até 29/06/2014. Aduz que, inobstante a vigência 

do concurso, em 2014 o Estado contratou pessoas de forma temporária 

para o mencionado cargo e mantém contratações temporárias precárias 

em detrimento dos classificados no certame constituindo-se indevida 

admissão que deve ser rechaçada pelo Judiciário. Tutela antecipatória foi 

indeferida. Citado, o requerido apresentou contestação. Decido. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente foi classificado no 

certame fora do número de vagas (id. 9120609). Nessa condição o 

candidato integra o cadastro de reserva, ou seja, uma lista de 

classificados disponível para a Administração para que, no período de 

validade do concurso, tenha a possibilidade de, havendo necessidade, 

chamar os classificados no exercício do seu poder discricionário, 

obedecendo rigorosamente à ordem da lista de classificação de forma a 

não causar preterição indevida entre os classificados. Nesse contexto, o 

requerente possui mera expectativa de direito e não direito subjetivo à 

nomeação de que dispõe os aprovados dentro do número de vagas do 

concurso, pois de acordo com o Edital nº 02/2015 – SME foram 

disponibilizadas 70 vagas para o cargo de Técnico da Área Instrumental 

do Governo – Perfil Contador. É assente nos tribunais superiores o 

entendimento de que a aprovação em concurso público em posição 

classificatória além do número de vagas ofertadas no edital não atribui ao 

referido candidato direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa 

de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da 

Administração Pública. O concurso regido pelo Edital nº 005/2009 – 

SAD/MT, era para cargo efetivo de Técnico da Área Instrumental do 

Governo – Perfil Contador, não se confundindo com o certame 

simplificado, que se destina à contratação para suprir necessidade 

temporária excepcional de interesse público. O Supremo Tribunal Federal 

possui o entendimento de que a contratação precária de agentes públicos 

somente configura preterição da ordem de nomeação de vagas do edital, 

quando tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. 

Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO 

APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS E NÃO NOMEADO. 

INEXISÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. CONTRATAÇÃO DE 

TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF. ARE 768267 AL, Relatora: Min. 

CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJE 08/11/2013). No caso em análise, 

embora tenha restado comprovado que efetivamente houve a contratação 

no cargo em que o Autor foi classificado, verifica-se que a contratação é 

para preenchimento de cargo temporário. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, de consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 
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do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002258-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA HERMINIA TELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002258-98.2016.8.11.0041 AUTOR(A): CELIA HERMINIA TELLI REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO” proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e da 

autarquia MTPREV, na qual objetiva a cessação dos descontos de 

contribuição previdenciária sobre verbas de caráter indenizatório e 

eventual e o ressarcimento dos valores cobrados indevidamente. Foi 

atribuída à causa a importância de R$ 1.000,00 (mil reais). Citado, o Estado 

de Mato Grosso apresentou contestação suscitando preliminar de inépcia 

da inicial em razão da ausência de identificação das verbas cobradas e 

respectivo valor. DECIDO. No sistema dos juizados especiais não se 

admite liquidação de sentença. Não preenche os requisitos a petição inicial 

que tão somente faz alusão à suposta cobrança indevida sem especificar 

seu objeto e valor. É o autor da cobrança quem deve apontar, com 

clareza, o objeto da pretensão e qual sua expressão econômica, a qual 

deve inclusive ser compatível com o valor da causa, de modo a permitir o 

pleno exercício do contraditório. O pedido deve ser claro porque é este 

que limita o objeto da lide e os limites da cognição. A parte requerente 

apresentou impugnação, no entanto deixou de rechaçar pontualmente a 

preliminar fazendo a expressa demonstração de onde se encontra o valor, 

ou seja, teve a oportunidade de comprovar a inexistência do vício, contudo 

não o fez, criando impeditivo ao exame do mérito. O fato de ter anexado 

os holerites não satisfaz esse requisito, pois as parcelas devem ser 

expressa e pontualmente indicadas. Veja-se que o STJ indica que mesmo 

na justiça comum, na qual não há a mesma limitação dos juizados, eventual 

pedido de dano material genérico para ser admitido se submete a 

condições, vejamos: “Na hipótese em que for extremamente difícil a 

imediata mensuração do quantum devido a título de dano material - por 

depender de complexos cálculos contábeis -, admite-se a formulação de 

pedido genérico, desde que a pretensão autoral esteja corretamente 

individualizada, constando na inicial elementos que permitam, no decorrer 

do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial.” (REsp 

1534559 – julgamento 21/11/2016). A observação é pertinente em razão 

de que, no caso em exame, os autos vieram da vara fazendária e 

verifica-se que já padecia do vício anunciado na preliminar, haja vista que 

na esteira da orientação do STJ somente se extremamente difícil a imediata 

mensuração se admitirá o pedido genérico. O que não é a hipótese dos 

autos. Diante o exposto, ACOLHE-SE a preliminar suscita pelo requerido e 

JULGA-SE EXTINTA, sem resolução de mérito, a presente ação, na forma 

do art. 485, incisos I, do Código de Processo Civil. Por disposição legal não 

incide condenação em custas e honorários. Submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Ana Luize 

de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada nos sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501137-52.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARA LUCIA SIMOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501137-52.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MARA LUCIA SIMOES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500358-34.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO EUZEBIO FERREIRA DE SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500358-34.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: BENEDITO EUZEBIO FERREIRA 

DE SIQUEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 

executado realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, 

concordando com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de alvará(s) para 

levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação de tributos, 

caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Após o processamento 

do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001190-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA ALBERNAZ HORTENSI OAB - MT16086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001190-34.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ROBERTO GOMES DE 
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AZEVEDO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários 

periciais, a qual atuou no processo de código n° 1130829, em tramite junto 

a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de R$ 

202,00 (duzentos e dois reais). O Enunciado 3 do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o Executado não opôs embargos, 

conforme certificado no ID 23163900. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$ 202,00 (duzentos e dois reais), referente aos 

honorários periciais do processo de código n° 1130829, em tramite junto a 

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT acerca da 

presente execução e pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002543-46.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RIBEIRO DE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002543-46.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: FLAVIO RIBEIRO DE MELLO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO ajuizou 

a ação de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou 

nos processos de código n° 925327, 851610, 1070519, 945488, 921122, 

921122, 909770 e 902721 em tramite junto as 3ª, 4ª, 5ª e 8ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de R$10.574,32 (dez mil 

quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos). O Enunciado 

3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que 

“A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da 

Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a 

oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII 

ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o 

Executado não opôs embargos, conforme certificado no ID 23166062. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$10.574,32 (dez 

mil quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos), referente 

aos honorários periciais dos processos de código n° 925327, 851610, 

1070519, 945488, 921122, 921122, 909770 e 902721, em tramite junto as 

3ª, 4ª, 5ª e 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente as Certidões 

originais no Cartório, que deverá retê-los para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 3ª, 4ª, 5ª e 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, 

acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-17.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAYME BENEDITO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001034-17.2017.8.11.0001. REQUERENTE: JAYME BENEDITO DA COSTA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 43.223,96 

(quarenta e três mil duzentos e vinte e três reais e noventa e seis 

centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 14257034. 

Citado, o executado impugnou a execução, alegando excesso e requereu 

a redução do valor. Passa-se à decisão. Quanto ao excesso alegado, 

razão assiste ao embargante, eis que o cálculo trazido ao id. 15657908 

está em conformidade com a sentença proferida no id. 8780551, que se 

fez coisa julgada. Ante o exposto, ACOLHEM-SE os Embargos à Execução 

opostos e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 22.135,10 (vinte e dois mil e 

cento e trinta e cinco reais e dez centavos). Registra-se que, foram 

fixados honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação no acórdão (Id. 13038587), já inclusos no cálculo. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001192-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA ALBERNAZ HORTENSI OAB - MT16086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001192-04.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários 

periciais, a qual atuou no processo de código n° 894509, em tramite junto a 

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de R$ 

206,79 (duzentos e seis reais e setenta e nove centavos). O Enunciado 3 

do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o Executado não opôs 

embargos, conforme certificado no ID 23166062. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 206,79 (duzentos e seis reais e 

setenta e nove centavos), referente aos honorários periciais do processo 

de código n° 894509, em tramite junto a 5ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá/MT acerca da presente execução e pagamento. 

Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001164-70.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ROSELI OLIVEIRA TUPAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001164-70.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SONIA ROSELI OLIVEIRA 

TUPAN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$1.620,60 (mil seiscentos e vinte 

reais e sessenta centavos), conforme planilha de cálculo id. 22934851. O 

Executado concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 

24284017). No que tange ao pedido de destaque de honorários, 

cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários 

advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante 

principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar 

cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de 

pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa 

natureza." Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$1.620,60 (mil seiscentos e vinte reais e sessenta centavos). Transitada 

em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002756-52.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RIBEIRO DE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002756-52.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: FLAVIO RIBEIRO DE MELLO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO ajuizou 

a ação de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou 

nos processos de código n° 371511, 713636 e 955537 em tramite junto a 

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de R$ 

4.160,00 (quatro mil cento e sessenta reais). O Enunciado 3 do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução 

de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública 

segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos 

nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o Executado não opôs embargos, 

conforme certificado no ID 19065002. A atualização monetária será 

realizada pelo DAP, consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 4.160,00 (quatro 

mil cento e sessenta reais), referente aos honorários periciais dos 

processos de código n° 371511, 713636 e 955537, em tramite junto a 5ª 

Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente as Certidões 

originais no Cartório, que deverá retê-los para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT acerca da 

presente execução e pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001163-85.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MARCOS PEREIRA TUPAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001163-85.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: GILSON MARCOS PEREIRA 

TUPAN EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença proposta por GILSON 

MARCOS PEREIRA TUPAN em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando o recebimento dos 

valores atualizados de R$3.906,06 (três mil novecentos e seis reais e seis 

centavos), referente ao ESTADO e o valor de R$2.409,71 (dois mil 

quatrocentos e nove reais e setenta e um centavos), concernente ao 

MTPREV, conforme demonstrativos de cálculos id. 22788705 e 22788706. 

O Executado concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 

15612666). No que tange ao pedido de destaque de honorários, 

cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários 

advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante 

principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar 

cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de 

pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa 

natureza." Ante o exposto, HOMOLOGAM-SE os cálculos elaborados nos 

id. 22788705 e 22788706, sendo o valor de R$3.906,06 (três mil 

novecentos e seis reais e seis centavos), referente ao ESTADO DE MATO 

GROSSO e o valor de R$2.409,71 (dois mil quatrocentos e nove reais e 

setenta e um centavos), concernente ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – 

MTPREV. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504162-10.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER PEREIRA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0504162-10.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: CLEBER PEREIRA ROCHA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 41.016,81 

(quarenta e um mil e dezesseis reais e oitenta e um centavos), conforme 

demonstrativo de cálculo coligido no id. 14103753. Citado, o executado 

impugnou a execução, alegando excesso no cálculo, onde requereu a 

redução do valor. Para tanto, junta planilha de cálculos com o montante 

que entende correto (id. 16077066). Ademais, o exequente informa em 

sua manifestação que concorda com os cálculos apresentados pela 

fazenda pública, conforme id. 16370703. Ante o exposto, ACOLHE-SE os 

Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública e HOMOLOGA-SE o 

valor de R$ 35.698,10 (trinta e cinco mil seiscentos e noventa e oito reais 

e dez centavos). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502280-13.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELESTE DA ANUNCIACAO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0502280-13.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: MARIA CELESTE DA 

ANUNCIACAO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento 

de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 7.997,36 

(sete mil novecentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos), 

conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 14636082. Citado, o 

executado impugnou a execução, alegando excesso no cálculo, onde 

requereu a redução do valor baseando-se na data de sua citação. Para 

tanto, junta planilha de cálculos com o montante que entende correto (id. 

16384760). Ademais, o exequente informa em sua manifestação que 

concorda com os cálculos apresentados pela fazenda pública, conforme 

id. 16421769. Ante o exposto, ACOLHE-SE os Embargos à Execução 

opostos pela Fazenda Pública e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 6.531,53 

(seis mil quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos). Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001519-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001519-46.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCCHI ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo de n° 0002846-22.2016.8.11.0042, em trâmite junto a 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de 

R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). O Enunciado 3 do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução 

de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública 

segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos 

nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o Executado não opôs embargos, 

conforme certificado no ID 25619794. A atualização monetária será 

realizada pelo DAP, consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais), referente aos honorários periciais do processo de n° 

0002846-22.2016.8.11.0042, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT acerca da presente execução e 

pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001657-47.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PALMIRO SOARES DE LIMA FILHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001657-47.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: PALMIRO SOARES DE LIMA 

FILHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. PALMIRO SOARES DE LIMA FILHO 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários periciais, o qual 

atuou no processo de código n° 884370, em trâmite junto a 5ª Vara Cível 

da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de R$4.800,00 

(quatro mil e oitocentos reais). O Enunciado 3 do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o Executado não opôs embargos, 

conforme certificado no ID 17043102. A atualização monetária será 

realizada pelo DAP, consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$4.800,00 (quatro 

mil e oitocentos reais), referente aos honorários periciais do processo de 

código n° 884370, em trâmite junto a 5ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá/MT acerca da presente execução e pagamento. 

Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002059-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002059-94.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCCHI ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo de n° 0017011-45.2014.8.11.0042, em trâmite junto a 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de 

R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). O Enunciado 3 do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução 

de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública 

segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos 

nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o Executado não opôs embargos, 

conforme certificado no ID 25662307. A atualização monetária será 

realizada pelo DAP, consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais), referente aos honorários periciais do processo de n° 

0017011-45.2014.8.11.0042, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT acerca da presente execução e 

pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001541-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001541-07.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCCHI ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo de código n° 313071, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de R$2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública 

de Mato Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial 

no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do 

CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – 

CUIABÁ).” Citado, o Executado não opôs embargos, conforme certificado 

no ID 25775937. A atualização monetária será realizada pelo DAP, 

consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), referente aos honorários periciais do processo de código n° 

313071, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001338-79.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE SOUZA BONFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE SOUZA BONFIM OAB - MT19247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001338-79.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: LEANDRO DE SOUZA BONFIM 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LEANDRO DE SOUZA BONFIM 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários advocatícios, o 

qual atuou nos processos de código n° 345277, 401013 e 443176, em 

trâmite junto a 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o 

recebimento de R$8.670,55 (oito mil seiscentos e setenta reais e cinquenta 

e cinco centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública 

de Mato Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial 

no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do 

CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – 

CUIABÁ).” Citado, o Executado não opôs embargos, conforme certificado 

no ID 19091557. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$8.670,55 (oito mil seiscentos e setenta reais e cinquenta e cinco 

centavos), referente aos honorários periciais do processo de código n° 

345277, 401013 e 443176, em trâmite junto a 4ª Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 4ª Vara Criminal 

da Comarca de Cuiabá/MT acerca da presente execução e pagamento. 

Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001337-94.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE SOUZA BONFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE SOUZA BONFIM OAB - MT19247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001337-94.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: LEANDRO DE SOUZA BONFIM 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LEANDRO DE SOUZA BONFIM 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários advocatícios, o 

qual atuou nos processos de código n° 369938, 380165 e 420250, em 

trâmite junto a 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o 

recebimento de R$8.160,52 (oito mil cento e sessenta reais e cinquenta e 

dois centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Mato Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o 

Executado não opôs embargos, conforme certificado no ID 17972626. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$8.160,52 (oito mil 

cento e sessenta reais e cinquenta e dois centavos), referente aos 

honorários periciais do processo de código n° 369938, 380165 e 420250, 

em trâmite junto a 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001339-64.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE SOUZA BONFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE SOUZA BONFIM OAB - MT19247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001339-64.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: LEANDRO DE SOUZA BONFIM 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LEANDRO DE SOUZA BONFIM 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários advocatícios, o 

qual atuou nos processos de código n° 388154, 370727 e 410949, em 

trâmite junto a 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o 

recebimento de R$ 7.650,48 (sete mil seiscentos e cinquenta reais e 

quarenta e oito centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e 

judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do 

CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – 

CUIABÁ).” Citado, o Executado não opôs embargos, conforme certificado 
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no ID 18113654. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

7.650,48 (sete mil seiscentos e cinquenta reais e quarenta e oito 

centavos), referente aos honorários periciais do processo de código n° 

388154, 370727 e 410949, em trâmite junto a 4ª Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 4ª Vara Criminal 

da Comarca de Cuiabá/MT acerca da presente execução e pagamento. 

Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001558-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001558-43.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA ajuizou a ação de título executivo 

fundado em honorários periciais, o qual atuou no processo de n° 

0016391-77.2007.8.11.0042, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de R$2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública 

de Mato Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial 

no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do 

CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – 

CUIABÁ).” Citado, o Executado não opôs embargos, conforme certificado 

no ID 25775903. A atualização monetária será realizada pelo DAP, 

consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), referente aos honorários periciais do processo de n° 

0016391-77.2007.8.11.0042, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT acerca da presente execução e 

pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002382-36.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANALDO VIDAL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CURY GUIMARAES OAB - MS13717 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002382-36.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ANALDO VIDAL DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. ANALDO VIDAL DA SILVA ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários advocatícios, a qual atuou 

no processo de código n° 526872, em tramite junto a 4ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de 

R$400,00(quatrocentos reais). O Enunciado 3 do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o Executado não opôs embargos, 

conforme certificado no ID 19076825. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$400,00(quatrocentos reais), referente aos 

honorários advocatícios do processo de código n° 526872, em tramite 

junto a 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT acerca da 

presente execução e pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002503-64.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002503-64.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCHI ajuizou a ação 

de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo de código n° 312522, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de R$2.000,00 (dois mil 

reais). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato 

Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ)”. Citado, o 

Executado não opôs embargos, conforme certificado no ID 18109168. A 

atualização monetária será realizada pelo DAP, consoante o disposto no 

Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$2.000,00 (dois mil reais), referente aos honorários periciais do 

processo de código n° 312522, em tramite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT acerca da presente execução e 

pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000184-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000184-89.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ALINE DE ALCANTARA 
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MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA ajuizou a ação de título executivo 

fundado em honorários periciais, a qual atuou no processo de código n° 

158017, em tramite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, 

almejando o recebimento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). O 

Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso 

preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado 

Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o 

Executado não opôs embargos, conforme certificado no ID 19877102. A 

atualização monetária será realizada pelo DAP, consoante o disposto no 

Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente aos 

honorários periciais do processo de código n° 158017, em tramite junto a 

2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT acerca da 

presente execução e pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000185-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000185-74.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA ajuizou a ação de título executivo 

fundado em honorários periciais, a qual atuou no processo de código n° 

103907, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, 

almejando o recebimento de R$2.000,00 (dois mil reais). O Enunciado 3 do 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ)”. Citado, o Executado não opôs 

embargos, conforme certificado no ID 19877100. A atualização monetária 

será realizada pelo DAP, consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.000,00 (dois mil 

reais), referente aos honorários periciais do processo de código n° 

103907, em tramite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001542-26.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA GAUTO MEDEIROS OAB - MT21044/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001542-26.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ERNANI DA 

SILVA LARA NETO CASTRILLON ajuizou a ação de título executivo 

fundado em honorários periciais, o qual atuou no processo de código n° 

937555, em tramite junto a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, 

almejando o recebimento de R$1.000,00 (mil reais). O Enunciado 3 do 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o Executado não opôs 

embargos, conforme certificado no ID 17043092. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$1.000,00 (mil reais), referente aos 

honorários periciais do processo de código n° 937555, em tramite junto a 

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT acerca da 

presente execução e pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001532-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001532-45.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCCHI ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo de código n° 463295, em tramite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de R$2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública 

de Mato Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial 

no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do 

CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – 

CUIABÁ).” Citado, o Executado não opôs embargos, conforme certificado 

no ID 25663422. A atualização monetária será realizada pelo DAP, 

consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), referente aos honorários periciais do processo de código n° 

463295, em tramite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001963-16.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001963-16.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários 

periciais, o qual atuou no processo de código n° 789991, em tramite junto a 

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, almejando o recebimento 

de R$9.389,61(nove mil trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e um 

centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato 

Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o 

Executado não opôs embargos, conforme certificado no ID 17104178. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$9.389,61(nove mil 

trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos), referente aos 

honorários periciais do processo de código n° 789991, em tramite junto a 

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT 

acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000573-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000573-74.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA ajuizou a ação de título executivo 

fundado em honorários periciais, a qual atuou no processo de código n° 

389508, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, 

almejando o recebimento de R$2.000,00 (dois mil reais). O Enunciado 3 do 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ)”. O Estado concordou com a 

execução (Id. 18906045). A atualização monetária será realizada pelo 

DAP, consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), 

referente aos honorários periciais do processo de código n° 389508, em 

tramite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002505-34.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002505-34.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCHI ajuizou a ação 

de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo de código n° 164082, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de R$2.000,00 (dois mil 

reais). Citado, o Executado não opôs embargos, conforme certificado no 

ID 18112259. A atualização monetária será realizada pelo DAP, consoante 

o disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), referente aos honorários 

periciais do processo de código n° 164082, em tramite junto a 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002506-19.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002506-19.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCHI ajuizou a ação 

de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo de código n° 329815, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de R$2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública 

de Mato Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial 

no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do 

CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – 

CUIABÁ)”. Citado, o Executado não opôs embargos, conforme certificado 

no ID 19068914. A atualização monetária será realizada pelo DAP, 

consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), referente aos honorários periciais do processo de código n° 

329815, em tramite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000517-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000517-41.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCHI ajuizou a ação 

de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo de código n° 305288, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de R$2.000,00 (dois mil 

reais). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato 

Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ)”. Citado, o 

Executado não opôs embargos, conforme certificado no ID 20446837. A 

atualização monetária será realizada pelo DAP, consoante o disposto no 

Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$2.000,00 (dois mil reais), referente aos honorários periciais do 

processo de código n° 305288, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT acerca da presente execução e 

pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000183-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000183-07.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA ajuizou a ação de título executivo 

fundado em honorários periciais, a qual atuou no processo de código n° 

342293, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, 

almejando o recebimento de R$2.000,00 (dois mil reais). O Enunciado 3 do 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ)”. Citado, o Executado não opôs 

embargos, conforme certificado no ID 19877106. A atualização monetária 

será realizada pelo DAP, consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.000,00 (dois mil 

reais), referente aos honorários periciais do processo de código n° 

342293, em tramite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000514-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000514-86.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCHI ajuizou a ação 

de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo de código n° 90242, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de R$2.000,00 (dois mil 

reais). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato 

Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ)”. Citado, o 

Executado não opôs embargos, conforme certificado no ID 20446835. A 

atualização monetária será realizada pelo DAP, consoante o disposto no 

Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$2.000,00 (dois mil reais), referente aos honorários periciais do 

processo de código n° 90242, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT acerca da presente execução e 

pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000182-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000182-22.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA ajuizou a ação de título executivo 

fundado em honorários periciais, a qual atuou no processo de código n° 

391078, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, 

almejando o recebimento de R$2.000,00 (dois mil reais). O Enunciado 3 do 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ)”. Citado, o Executado não opôs 

embargos, conforme certificado no ID 19877113. A atualização monetária 

será realizada pelo DAP, consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.000,00 (dois mil 
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reais), referente aos honorários periciais do processo de código n° 

391078, em tramite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000765-41.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000765-41.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: PAULO MARCEL GRISOSTE 

SANTANA BARBOSA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. PAULO MARCEL 

GRISOSTE SANTANA BARBOSA ajuizou a ação de título executivo 

fundado em honorários advocatícios, a qual atuou no processo de código 

n° 331421, em tramite junto a 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, 

almejando o recebimento de R$400,00 (quatrocentos reais). O Enunciado 3 

do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o Executado não opôs 

embargos, conforme certificado no ID 16164369. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), 

referente aos honorários advocatícios do processo de código n° 331421, 

em tramite junto a 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001962-65.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRY NOCE BRASIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA VIANNA STABILE OAB - MT16821/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001962-65.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: MAIRY NOCE BRASIL 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. MAIRY NOCE BRASIL ajuizou a ação 

de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou nos 

processos de código n° 775269, 952071, 902898, 414029 e 360563, em 

tramite junto as 5ª e 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o 

recebimento de R$7.100,00 (sete mil e cem reais). O Enunciado 3 do 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado concordou com a 

execução (Id. 17661232). A atualização monetária será realizada pelo 

DAP, consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$7.100,00 (sete mil e cem reais), 

referente aos honorários periciais dos processos de código n° 775269, 

952071, 902898, 414029 e 360563, em tramite junto a 5ª e 7ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se aos juízos da 5ª e 7ª 

Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT acerca da presente execução e 

pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000572-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000572-89.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA ajuizou a ação de título executivo 

fundado em honorários periciais, a qual atuou no processo de código n° 

113787, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, 

almejando o recebimento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). O 

Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso 

preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado 

Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ)”. O Estado 

concordou com a execução (Id. 18906044). A atualização monetária será 

realizada pelo DAP, consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais), referente aos honorários periciais do processo de 

código n° 113787, em tramite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara Criminal 

da Comarca de Cuiabá/MT acerca da presente execução e pagamento. 

Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002565-07.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Reinaldo Lorençoni Filho (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Reinaldo Lorençoni Filho OAB - MT0006459A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002565-07.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: REINALDO LORENÇONI FILHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. REINALDO LORENÇONI Filho ajuizou 
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a ação de título executivo fundado em honorários advocatícios, a qual 

atuou nos processos de código n° 130343, 139906, 139915, 124226, 

114667, 121740 e 142714, em tramite junto a 3ª Vara da Comarca de 

Barra do Bugres/MT, almejando o recebimento de R$5.500,00 (cinco mil e 

quinhentos reais). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública 

de Mato Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial 

no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do 

CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – 

CUIABÁ).” Citado, o Executado não opôs embargos, conforme certificado 

no ID 19074544. A atualização monetária será realizada pelo DAP, 

consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos 

reais), referente aos honorários periciais dos processos de código n° 

130343, 139906, 139915, 124226, 114667, 121740 e 142714 em tramite 

junto a 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT acerca 

da presente execução e pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000571-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000571-07.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA ajuizou a ação de título executivo 

fundado em honorários periciais, a qual atuou no processo de código n° 

371255, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, 

almejando o recebimento de R$2.000,00 (dois mil reais). O Enunciado 3 do 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ)”. O Estado concordou com a 

execução (Id. 18906047). A atualização monetária será realizada pelo 

DAP, consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), 

referente aos honorários periciais do processo de código n° 371255, em 

tramite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000064-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE FRANCO MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE FRANCO MORAES OAB - MT19816-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000064-46.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: JACKELINE FRANCO MORAES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. JACKELINE FRANCO MORAES 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários advocatícios, a 

qual atuou no processo de código n° 540342, em tramite junto a 10ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de 

R$1.344,76 (um mil trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis 

centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato 

Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o 

Executado não opôs embargos, conforme certificado no ID 19875680. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$1.344,76 (um mil 

trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos), referente 

aos honorários advocatícios do processo de código n° 540342, em tramite 

junto a 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT acerca 

da presente execução e pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001934-63.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ROSSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001934-63.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: RONALDO ROSSI EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se 

o relatório. RONALDO ROSSI ajuizou a ação de título executivo fundado 

em honorários periciais, a qual atuou no processo de código n° 342647, 

em tramite junto a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o 

recebimento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). O Enunciado 3 

do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o Executado não opôs 

embargos, conforme certificado no ID 18270781. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), referente aos honorários periciais do processo de código n° 

342647, em tramite junto a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá/MT acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000519-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000519-11.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCCHI ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo: 14291-31.2014.811.0002, em tramite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá MT, almejando o recebimento de R$2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública 

de Mato Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial 

no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do 

CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – 

CUIABÁ).” Citado, o Executado não opôs embargos, conforme certificado 

no ID 20447677. A atualização monetária será realizada pelo DAP, 

consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), referente aos honorários periciais do processo : 

14291-31.2014.811.0002, em tramite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara Criminal 

da Comarca de Cuiabá MT acerca da presente execução e pagamento. 

Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002063-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002063-34.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCCHI ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo n° 0013960-31.2011.8.11.0042, em tramite junto a 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT, almejando o recebimento de 

R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). O Enunciado 3 do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução 

de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública 

segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos 

nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o Executado não opôs embargos, 

conforme certificado no ID 26706932. A atualização monetária será 

realizada pelo DAP, consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais), referente aos honorários periciais do processo n° 

0013960-31.2011.8.11.0042, em tramite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT acerca da presente execução e 

pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000520-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA LUIZA ANTUNES BRAZ DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000520-93.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCHI ajuizou a ação 

de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo de código n° 494148, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de R$2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública 

de Mato Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial 

no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do 

CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – 

CUIABÁ)”. Citado, o Executado não opôs embargos, conforme certificado 

no ID 20447135. A atualização monetária será realizada pelo DAP, 

consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), referente aos honorários periciais do processo de código n° 

494148, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002104-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002104-98.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCCHI ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo n° 0023576-20.2017.8.11.0042, em tramite junto a 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT, almejando o recebimento de 

R$2.000,00 (dois mil reais). O Enunciado 3 do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o Executado não opôs embargos, 

conforme certificado no ID 26707459. A atualização monetária será 

realizada pelo DAP, consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.000,00 (dois mil 

reais), referente aos honorários periciais do processo n° 

0023576-20.2017.8.11.0042, em tramite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 
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dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT acerca da presente execução e 

pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001523-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001523-83.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCCHI ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo n° 0026765-34.2014.8.11.0042, em tramite junto a 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT, almejando o recebimento R$2.000,00 

(dois mil reais). Citado, o Executado não opôs embargos. A atualização 

monetária será realizada pelo DAP, consoante o disposto no Provimento 

11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$2.000,00 (dois mil reais), referente aos honorários periciais do 

processo n° 0026765-34.2014.8.11.0042, em tramite junto a 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá MT acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002126-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002126-59.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCCHI ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo n° 0005217-56.2016.8.11.0042, em tramite junto a 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT, almejando o recebimento R$2.000,00 

(dois mil reais). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Mato Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o 

Executado não opôs embargos, conforme certificado no ID 26707468. A 

atualização monetária será realizada pelo DAP, consoante o disposto no 

Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$2.000,00 (dois mil reais), referente aos honorários periciais do 

processo n° 0005217-56.2016.8.11.0042, em tramite junto a 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá MT acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001526-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001526-38.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCCHI ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo n° 0000310-92.2003.8.11.0042, em tramite junto a 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT, almejando o recebimento R$2.000,00 

(dois mil reais). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Mato Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o 

Executado não opôs embargos, conforme certificado no ID 26707478. A 

atualização monetária será realizada pelo DAP, consoante o disposto no 

Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$2.000,00 (dois mil reais), referente aos honorários periciais do 

processo n° 0000310-92.2003.8.11.0042, em tramite junto a 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá MT acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002128-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002128-29.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCCHI ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo n° 0011835-17.2016.8.11.0042, em tramite junto a 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT, almejando o recebimento R$2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais). O Enunciado 3 do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o Executado não opôs embargos, 

conforme certificado no ID 26707478. A atualização monetária será 

realizada pelo DAP, consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. 
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Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais), referente aos honorários periciais do processo n° 

0011835-17.2016.8.11.0042, em tramite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT acerca da presente execução e 

pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001537-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001537-67.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCCHI ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo n° 0022245-71.2015.8.11.0042, em tramite junto a 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT, almejando o recebimento R$2.000,00 

(dois mil reais). Citado, o Executado não opôs embargos. A atualização 

monetária será realizada pelo DAP, consoante o disposto no Provimento 

11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$2.000,00 (dois mil reais), referente aos honorários periciais do 

processo n° 0022245-71.2015.8.11.0042, em tramite junto a 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá MT acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001518-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001518-61.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCCHI ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo n° 0001346-38.2004.8.11.0042, em tramite junto a 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT, almejando o recebimento R$2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais). Citado, o Executado não opôs embargos, 

conforme certificado. A atualização monetária será realizada pelo DAP, 

consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), referente aos honorários periciais do processo n° 

0001346-38.2004.8.11.0042, em tramite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT acerca da presente execução e 

pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001535-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001535-97.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCCHI ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo n° 0025897-96.2015.8.11.0042, em tramite junto a 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT, almejando o recebimento R$2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais). Citado, o Executado não opôs embargos, 

conforme certificado. A atualização monetária será realizada pelo DAP, 

consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), referente aos honorários periciais do processo n° 

0025897-96.2015.8.11.0042, em tramite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT acerca da presente execução e 

pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001525-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001525-53.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCCHI ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo n° 0001620-16.2015.8.11.0042 em tramite junto a 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT, almejando o recebimento R$2.000,00 

(dois mil reais). Citado, o Executado não opôs embargos, conforme 

certificado. A atualização monetária será realizada pelo DAP, consoante o 

disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), referente aos honorários 

periciais do processo n° 0001620-16.2015.8.11.0042 em tramite junto a 2ª 

Vara Criminal da Comarca de Cuiabá MT. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá MT acerca da 

presente execução e pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada 
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no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001571-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001571-42.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA ajuizou a ação de título executivo 

fundado em honorários periciais, a qual atuou no processo n° 

0005690-13.2014.8.11.0042, em tramite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá MT, almejando o recebimento R$2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais). Citado, o Executado não opôs embargos, conforme 

certificado. A atualização monetária será realizada pelo DAP, consoante o 

disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente aos 

honorários periciais do processo n° 0005690-13.2014.8.11.0042, em 

tramite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá MT. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá MT acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002501-94.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002501-94.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCHI ajuizou a ação 

de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo de código n° 463562, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de R$2.000,00 (dois mil 

reais). Citado, o Executado não opôs embargos, conforme certificado no 

ID 18107042. A atualização monetária será realizada pelo DAP, consoante 

o disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), referente aos honorários 

periciais do processo de código n° 463562, em trâmite junto a 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000339-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA OAB - DF15094 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000339-92.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: MOISES ADRIANO AMORIM DE 

SOUSA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. MOISÉS ADRIANO AMORIM DE 

SOUSA ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários 

advocatícios, o qual atuou no processo de código n° 84128, em trâmite 

junto ao Juizado Especial da Comarca de Alto Araguaia/MT, almejando o 

recebimento de R$500,00 (quinhentos reais). Citado, o Executado não 

opôs embargos, conforme certificado no ID 19878073. A atualização 

monetária será realizada pelo DAP, consoante o disposto no Provimento 

11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais), referente aos honorários advocatícios do 

processo de código n° 84128, em tramite junto ao Juizado Especial da 

Comarca de Alto Araguaia/MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

do Juizado Especial da Comarca de Alto Araguaia/MT acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002467-22.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002467-22.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCHI ajuizou a ação 

de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo de código n° 418917, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de R$2.000,00 (dois mil 

reais). Citado, o Executado não opôs embargos, conforme certificado no 

ID 18129423. A atualização monetária será realizada pelo DAP, consoante 

o disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), referente aos honorários 

periciais do processo de código n° 418917, em trâmite junto a 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000535-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000535-62.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCHI ajuizou a ação 

de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo de código n° 350217, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de R$2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais). Citado, o Executado não opôs embargos, conforme 

certificado no ID 20446117. A atualização monetária será realizada pelo 

DAP, consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), referente aos honorários periciais do processo de código n° 

350217, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001574-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001574-94.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA ajuizou a ação de título executivo 

fundado em honorários periciais, a qual atuou no processo n° 

0005779-36.2014.8.11.0042 em tramite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá MT, almejando o recebimento R$2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais). Citado, o Executado não opôs embargos, conforme 

certificado. A atualização monetária será realizada pelo DAP, consoante o 

disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente aos 

honorários periciais do processo n° 0005779-36.2014.8.11.0042 em 

tramite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá MT. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá MT acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001573-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001573-12.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA ajuizou a ação de título executivo 

fundado em honorários periciais, a qual atuou no processo n° 

0039178-51.2017.8.11.0042 em tramite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá MT, almejando o recebimento R$2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais). Citado, o Executado não opôs embargos, conforme 

certificado. A atualização monetária será realizada pelo DAP, consoante o 

disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente aos 

honorários periciais do processo n° 0039178-51.2017.8.11.0042 em 

tramite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá MT. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá MT acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001539-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001539-37.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCCHI ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo n° 0007898-14.2007.8.11.0042 em tramite junto a 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT, almejando o recebimento R$2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais). Citado, o Executado não opôs embargos, 

conforme certificado. A atualização monetária será realizada pelo DAP, 

consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de recebimento R$2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), referente aos honorários periciais do processo n° 

0007898-14.2007.8.11.0042 em tramite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT acerca da presente execução e 

pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001561-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 
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1001561-95.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA ajuizou a ação de título executivo 

fundado em honorários periciais, a qual atuou no processo n° 

0017313-40.2015.8.11.0042 em tramite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá MT, almejando o recebimento R$2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais). Citado, o Executado não opôs embargos, conforme 

certificado. A atualização monetária será realizada pelo DAP, consoante o 

disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente aos 

honorários periciais do processo n° 0017313-40.2015.8.11.0042 em 

tramite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá MT. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá MT acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1008512-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1008512-82.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: IARA VANESSA OLIVEIRA 

ARAUJO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. IARA VANESSA OLIVEIRA ARAÚJO 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários advocatícios, a 

qual atuou no processo de código n° 344374, em trâmite junto a 4° Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de 

R$3.000,00 (três mil reais). Citado, o Executado não opôs embargos, 

conforme certificado no ID 19877135. A atualização monetária será 

realizada pelo DAP, consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$3.000,00 (três mil 

reais), referente aos honorários advocatícios do processo de código n° 

344374, em trâmite junto a 4° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 4° Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001536-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001536-82.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCCHI ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo n° 0024990-24.2015.8.11.0042 em tramite junto a 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT, almejando o recebimento R$2.000,00 

(dois mil reais). Citado, o Executado não opôs embargos, conforme 

certificado. A atualização monetária será realizada pelo DAP, consoante o 

disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), referente aos honorários 

periciais do processo n° 24.2015.8.11.0042 em tramite junto a 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá MT acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002057-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002057-27.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCCHI ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo n° 0029284-22.2015.8.11.0042 em tramite junto a 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT, almejando o recebimento R$2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais). Citado, o Executado não opôs embargos, 

conforme certificado. A atualização monetária será realizada pelo DAP, 

consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de recebimento R$2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), referente aos honorários periciais do processo n 

0029284-22.2015.8.11.0042 em tramite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT acerca da presente execução e 

pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001570-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001570-57.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA ajuizou a ação de título executivo 

fundado em honorários periciais, a qual atuou no processo de n° 

000523-59.2007.8.11.0042, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá/MT – Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto - SEEU, 
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almejando o recebimento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

Citado, o Executado não opôs embargos, conforme certificado no ID 

26781134. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente aos honorários 

periciais do processo n° 000523-59.2007.8.11.0042, em tramite junto a 2ª 

Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Execuções Penais em Meio 

Fechado e Semiaberto - SEEU. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Execuções Penais em 

Meio Fechado e Semiaberto - SEEU acerca da presente execução e 

pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001563-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001563-65.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA ajuizou a ação de título executivo 

fundado em honorários periciais, a qual atuou no processo n° 

0020049-36.2012.8.11.0042 em tramite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá MT, almejando o recebimento R$2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais). Citado, o Executado não opôs embargos, conforme 

certificado. A atualização monetária será realizada pelo DAP, consoante o 

disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente aos 

honorários periciais do processo n° 0020049-36.2012.8.11.0042 em 

tramite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá MT. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá MT acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001565-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001565-35.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA ajuizou a ação de título executivo 

fundado em honorários periciais, a qual atuou no processo n° 

0015782-26.2009.8.11.0042 em tramite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá MT, almejando o recebimento R$2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais). Citado, o Executado não opôs embargos, conforme 

certificado. A atualização monetária será realizada pelo DAP, consoante o 

disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente aos 

honorários periciais do processo n° 0015782-26.2009.8.11.0042 em 

tramite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá MT. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá MT acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001569-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001569-72.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA ajuizou a ação de título executivo 

fundado em honorários periciais, a qual atuou no processo n° 

0036124-43.2018.8.11.0042, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT – Execuções Penais em Meio Fechado e 

Semiaberto - SEEU, almejando o recebimento de R$2.000,00 (dois mil 

reais). Citado, o Executado não opôs embargos, conforme certificado no 

ID 26781129. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$2.000,00 (dois mil reais), referente aos honorários periciais do 

processo n° 0036124-43.2018.8.11.0042, em trâmite junto a 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Execuções Penais em Meio Fechado 

e Semiaberto - SEEU. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Execuções Penais em Meio Fechado 

e Semiaberto – SEEU acerca da presente execução e pagamento. 

Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001559-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001559-28.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA ajuizou a ação de título executivo 

fundado em honorários periciais, a qual atuou no processo n° 

0017484-31.2014.8.11.0042 em tramite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá MT, almejando o recebimento R$2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais). Citado, o Executado não opôs embargos, conforme 

certificado. A atualização monetária será realizada pelo DAP, consoante o 
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disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente aos 

honorários periciais do processo n° 0017484-31.2014.8.11.0042 em 

tramite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá MT. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá MT acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001564-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001564-50.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA ajuizou a ação de título executivo 

fundado em honorários periciais, a qual atuou no processo n° 

0018606-45.2015.8.11.0042 em tramite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá MT, almejando o recebimento R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais). Citado, o Executado não opôs embargos, conforme 

certificado . A atualização monetária será realizada pelo DAP, consoante o 

disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente aos 

honorários periciais do processo n° 0018606-45.2015.8.11.0042 em 

tramite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá MT. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá MT acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001560-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001560-13.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA ajuizou a ação de título executivo 

fundado em honorários periciais, a qual atuou no processo n° 

0026877-72.2017.8.11.0042 em tramite junto a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá MT, almejando o recebimento 2.000,00 (dois mil reais). 

Citado, o Executado não opôs embargos, conforme certificado. A 

atualização monetária será realizada pelo DAP, consoante o disposto no 

Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de 2.000,00 (dois mil reais), referente aos honorários periciais do 

processo n° 0026877-72.2017.8.11.0042 em tramite junto a 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá MT acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000104-62.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DA CRUZ DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA CRUZ DIAS OAB - MT0013326A (ADVOGADO(A))

LOURIVAL DA CRUZ DIAS OAB - MT19538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000104-62.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: LOURIVAL DA CRUZ DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LOURIVAL DA CRUZ DIAS ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários advocatícios, a qual atuou 

nos processos de código n° 126482, 92585, 126760, 113915, 116905 em 

tramite junto a 3° Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, almejando o 

recebimento de R$4.737,22 (quatro mil setecentos e trinta e sete reais e 

vinte e dois centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e 

judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do 

CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – 

CUIABÁ).” Citado, o Executado não opôs embargos, conforme certificado 

no ID 21237714. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$4.737,22 (quatro mil setecentos e trinta e sete reais e vinte e dois 

centavos), referente aos honorários advocatícios dos processos de 

código n° 126482, 92585, 126760, 113915, 116905 em tramite junto a 3° 

Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 3° Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT acerca 

da presente execução e pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002085-29.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BRUNO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON BETTANIN DE BARROS OAB - MT7901-O (ADVOGADO(A))

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002085-29.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO BRUNO DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. CARLOS EDUARDO BRUNO DA 

SILVA ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários periciais, 

a qual atuou no processo de código n° 21021, em tramite junto ao Juízo da 

Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, 

almejando o recebimento de R$28.247,04 (vinte e oito mil duzentos e 
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quarenta e sete reais e quatro centavos). Citado, o Executado não opôs 

embargos, conforme certificado no ID 18113274. A atualização monetária 

será realizada pelo DAP, consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$28.247,04 (vinte 

e oito mil duzentos e quarenta e sete reais e quatro centavos), referente 

aos honorários periciais do processo de código n° 21021, em tramite junto 

ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de 

Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da Vara 

Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT acerca da 

presente execução e pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000084-71.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000084-71.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: RAFAEL PEREIRA LOPES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O juízo determinou 

a intimação da parte autora para emendar a inicial. Corretamente intimada a 

parte requerente quedou-se inerte. Ante o exposto, indefere-se a petição 

inicial e julga-se extinto, sem resolução de mérito, o presente feito, na 

forma dos artigos 485, I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000329-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000329-48.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários advocatícios, a 

qual atuou no processo de código n° 536086, 536377 e 5318106 em 

tramite junto a 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o 

recebimento de R$ 5.473,77 (cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais 

e setenta e sete centavos). Citado, o Executado não opôs embargos, 

conforme certificado no ID 19876789. A atualização monetária será 

realizada pelo DAP, consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 5.473,77 (cinco 

mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos), 

referente aos honorários advocatícios do processo de código n° 536086, 

536377 e 5318106 em tramite junto a 10ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 10ª Vara Criminal 

da Comarca de Cuiabá/MT acerca da presente execução e pagamento. 

Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500047-77.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA LUCIA DE PINHO BELLATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500047-77.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: NELMA LUCIA DE PINHO 

BELLATO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 

executado realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, 

concordando com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de alvará(s) para 

levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação de tributos, 

caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Após o processamento 

do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006306-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUI DA SILVA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006306-32.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RUI DA SILVA BARROS REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

PARA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

DESCONTADAS INDEVIDAMENTE E PAGAMENTO DE ADICIONAL DE 

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por 

Rui da Silva Barros em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a 

restituição da contribuição previdenciária sobre a função comissionada 

identificada como FDE.SECRET.ESC/PEB, descontadas nos cinco anos 

anteriores a propositura da ação, acrescidos de juros e correção 

monetária, e o pagamento dos serviços extraordinários, prestados durante 

as 10 (dez) horas semanais, nos últimos cinco anos até a efetiva 

cessação do cumprimento da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas. 

Citado, o requerido apresentou contestação. DECIDO. Tutela antecipatória 

deferida para determinar a abstenção dos descontos previdenciários. 

DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A Lei Complementar nº 

560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Dessa forma, nos pedidos a partir de 

31/12/2014 a pessoa competente para integrar no polo passivo é a 

entidade autárquica – MTPREV. Por isso, DECLARA-SE a ilegitimidade 

passiva do Estado de Mato Grosso em relação aos pedidos do período 

posterior a 31/12/2014 e passa-se a avaliar o desconto de contribuição 

previdenciária sobre as verbas de função comissionada 

FDE.SECRET.ESC/PEB no período de 01/03/2013 a 31/12/2014. Em síntese, 

diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 
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proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre função 

comissionada, nos períodos de 03/2013 a 12/2014. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição dos valores. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. ADICIONAL DE SERVIÇO 

EXTRAORDINÁRIO A Lei Complementar Estadual 50/98 (consolidada até 

LC 512/13 e alterada pelas LC 59/99, 91/01, 104/02, 117/02, 134/03, 

165/04, 206/04, 211/05, 278/07, 294/07, 314/08, 442/11, 512/13) - dispõe 

sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, e 

em seu artigo 3º trata da dedicação exclusiva e o artigo 39 trata de caso 

de acúmulo: Art. 3º A carreira dos Profissionais da Educação Básica é 

constituída de: (Nova redação dada pela LC 206/04) I - 03 (três) cargos de 

carreira, de provimento efetivo: a) Professor - composto das atribuições e 

atividades descritas no § 4º do art. 5º desta lei complementar; b) Técnico 

Administrativo Educacional - composto das atribuições e atividades 

descritas no art. 9º desta lei complementar; c) Apoio Administrativo 

Educacional - composto das atribuições e atividades descritas no art. 9º 

desta lei complementar; II - 04 (quatro) funções de dedicação exclusiva: d) 

Secretário Escolar, função composta das seguintes atribuições: § 1º A 

ocupação das funções de Diretor Escolar, Secretário de Unidade Escolar 

e Coordenador Pedagógico é privativa de servidores de carreira, efetivos, 

estáveis e em atividade, em regime de dedicação exclusiva e serão 

designados através de portaria automática, observando-se, no que 

couber, a Lei nº 7.040, de 1º de outubro de 1998, que trata da Gestão 

Democrática do Ensino Público Estadual. (Nova redação dada pela LC 

211/05) (...) Art. 39 Ao Profissional da Educação Básica no exercício da 

função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador 

pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de 

dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade 

remunerada, seja pública ou privada. (Nova redação dada pela LC 206/04) 

§ 1º O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará 

jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, 

de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar. 

(Acrescentado pela LC 206/04)” § 2º O subsídio do servidor contratado na 

situação especial prevista no § 2º do art. 3º desta lei complementar será 

pago sob o regime de dedicação exclusiva, correspondente a 40 

(quarenta) horas semanais de trabalho, com impedimento de prestar 

serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada e será 

estabelecido de acordo com o seguinte: (Acrescentado pela LC 206/04) II - 

no caso de Secretário Escolar: a) considerar como subsídio o valor pago 

ao servidor, do cargo de Técnico Administrativo Educacional, na classe e 

nível inicial da carreira, ou seja, classe A, nível 1; III - deve ser acrescido 

ao subsídio estabelecido de acordo com o disposto nos incisos I e II deste 

parágrafo, o percentual estabelecido na tabela do Anexo X desta lei 

complementar. Infere-se da lei colacionada acima que para deter função 

de secretário escolar com dedicação exclusiva, o servidor deve trabalhar 

40 horas semanais. Ao realizar este trabalho, o servidor faz jus a 

gratificação FDE.SECRET.ESC/PEB. A parte requerente juntou holerites que 

comprovam que recebeu a citada gratificação. Uma vez que o critério para 

recebimento da gratificação é o cumprimento de 40 horas semanais. 

Assim, não há que se falar em adicional de serviços extraordinários. Vale 

lembrar que, no âmbito do direito Administrativo vige o princípio da 

legalidade, segundo o qual a Administração somente pode atuar nos 

estritos limites da lei. Diante do exposto, ratifica-se a tutela antecipada e 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a função comissionada 

e condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte requerente a 

soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre a função comissionada identificada como FDE.SECRET.ESC/PEB., 

nos meses de 03/2013 a 12/2014, acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda 

Pública; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana 

Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000578-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000578-96.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA ajuizou a ação de título executivo 

fundado em honorários periciais, a qual atuou no processo n° 

9064-95.2018.811.0042, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT, almejando o recebimento de R$2.000,00 (dois mil reais). O 

Estado concordou com a execução (Id. 18906046). A atualização 

monetária será realizada pelo DAP, consoante o disposto no Provimento 

11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$2.000,00 (dois mil reais), referente aos honorários periciais do 

processo n° 9064-95.2018.811.0042, em tramite junto a 2ª Vara Criminal 

da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500751-90.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER DA CONCEICAO SILVA REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500751-90.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: ESTER DA CONCEICAO SILVA 

REIS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 1007709-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007709-25.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIS CARLOS DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUIS CARLOS DIAS ajuizou ação de 

título executivo de 2 URH´s referentes aos honorários de defensor dativo 

no processo de código n° 45851, em trâmite na Vara Única da Comarca de 

Nortelândia/MT, almejando o recebimento da importância corrigida de 

R$1.898,51. O Executado concordou com a execução. Vê-se que foi feita 

atualização do valor da URH, conforme cálculo apresentado. No entanto, 

verifica-se que a tabela de honorários da OAB é reajustada anualmente 

todo mês de fevereiro. Portanto, considerando a atualização da URH na 

tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$928,51, 

deve ser aplicado esse valor reajustado da unidade pela própria OAB para 

fins de homologação do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito referente à quantia correspondente e atualizada de 2 (dois) URH’s, 

que perfaz o montante de R$1.857,02 (hum mil, oitocentos e cinquenta e 

sete reais e dois centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a(s) 

certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) 

para fins do disposto no art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Publicada no sistema PJe. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500289-70.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER ARANTES DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500289-70.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: CLEBER ARANTES DO CARMO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001392-45.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001392-45.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ELIETE MARIA DIAS FERREIRA 

MODESTO EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de pedido de 

cumprimento de sentença condenatória de obrigação de pagar proposta 

por ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO, objetivando o recebimento 

dos valores atualizados totalizando R$ 46.350,74 (quarenta e seis mil 

trezentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos), conforme 

planilhas id. (22565161 e 22565164), sendo R$ 13.563,85 referente ao 

Estado de Mato Grosso; R$ 28.573,19 concernente ao MTPREV e R$ 

4.213,70 relativos aos honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da 

condenação, fixados pela Turma Recursal Única (id. 22458909). Intimados, 

os executados quedaram-se inertes. Decido. Ante o exposto, 

HOMOLOGAM-SE os cálculos de id. 22565161 e 22565164, sendo o valor 

de R$ 13.563,85 (treze mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e 

cinco centavos) referente ao Estado de Mato Grosso; o montante de R$ 

28.573,19 (vinte e oito mil, quinhentos e setenta e três reais e dezenove 

centavos) concernente ao MTPREV e a quantia de R$ 4.213,70 (quatro mil, 

duzentos e treze reais e setenta centavos) relativos aos honorários 

sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação no montante. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003229-72.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DE SOUZA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003229-72.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: CLAUDIO DE SOUZA NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença 

condenatória de obrigação de pagar proposta por CLAÚDIO DE SOUZA 

NEVES, objetivando o recebimento dos valores atualizados totalizando R$ 

26.807,27 (vinte e seis mil, oitocentos e sete reais e vinte e sete 

centavos), conforme planilhas id. 21876117 e 21876118, sendo R$ 

3.209.74 referente ao Estado de Mato Grosso e R$ 23.597,52 concernente 

ao MTPREV, bem como honorários sucumbenciais no importe de 15% 

sobre o valor da condenação, fixados pela Turma Recursal Única (id. 

21393247). Intimados os executados, o Estado manifestou concordância 

com o calculo e o MTPREV quedou-se inerte. Decido. Ante o exposto, 

HOMOLOGAM-SE os cálculos de id. 21876117 e 21876118, sendo o valor 

de R$ 3.209.74 (três mil, duzentos e nove reais e setenta e quatro 

centavos) referente ao Estado de Mato Grosso; o montante de R$ 

23.597,52 (vinte e três mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta 

e dois centavos) concernente ao MTPREV, bem como os honorários 

sucumbenciais no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação no montante de R$ 4.021,10 (quatro mil, vinte e um reais e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 486 de 852



dez centavos). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001656-62.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA CARDOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001656-62.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CELSO CORREA CARDOZO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação Declaratória c/c 

Indenizatória de Danos Materiais proposta por CELSO CORREA CARDOZO 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO, almejando a retroação da isenção 

do imposto de renda à data do diagnóstico (03/2017) ou subsidiariamente 

a data do protocolo do requerimento administrativo (03/2018), bem como a 

restituição dos valores descontados indevidamente. Citado, o Estado não 

apresentou contestação. DECIDO. O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. O cerne da questão consiste em 

definir se a parte autora, em razão do acometimento de doença grave, tem 

legítima pretensão à retroação da isenção do imposto de renda a partir da 

data do diagnóstico ou, subsidiariamente, a partir do protocolo do pedido 

administrativo. A jurisprudência do TJMT vêm assim tem decidido: 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO 

TRIBUTÁRIA REFERENTE AO IRPF (RETIDO NA FONTE) C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO – SERVIDOR APOSENTADO - ISENÇÃO - MOLÉSTIA GRAVE – 

PERÍCIA - LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL - PRESCINDIBILIDADE E 

CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – LIVRE 

CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – 

POSSIBILIDADE A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA – CUSTAS E 

DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, I, DA 

LEI 7.603/2001 - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA EM REEXAME 

RETIFICADA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL NAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - 

RECURSO DESPROVIDO. 1 – Conforme precedentes do Tribunal da 

Cidadania, o julgador não está vinculado à necessidade de comprovação 

da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial 

(previsão do art. 30 da Lei 9.250/95 para efeito das isenções de que 

tratam os incisos XIV e XXI do art. 47 da Lei 8.541/92), haja vista que a 

sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos. 

Assim, reconhecida a cardiopatia grave, não se exige a demonstração da 

contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo 

pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade para que o 

contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6º, 

inciso XIV, da Lei 7.713/88. (STJ – Resp: 1416147 RN 2013/0367561-0, e 

Resp 1.125.064/DF, Ministra ELIANA CALMON). 2 – A finalidade da 

isenção é conferir maior dignidade aos cidadãos portadores de moléstias 

graves, diminuindo o sacrifício financeiro ocasionado pelos gastos 

decorrentes da doença. 3 – Igualmente é direito inafastável do requerente 

a restituição dos valores indevidamente retidos na fonte a partir da data 

em que se constatou a moléstia grave, sob pena de enriquecimento sem 

causa do Ente Público Fiscalizador, atitude repudiada pelo ordenamento 

jurídico pátrio. 4 – Por força do disposto no artigo 3º, I, da Lei 7.603/2001, 

o Estado de Mato Grosso é isento do pagamento de custas e despesas 

processuais. (Apelação / Remessa Necessária 34478/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, 

Publicado no DJE 17/11/2015) (TJ-MT - REEX: 00260949320118110041 

34478/2015, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de 

Julgamento: 10/11/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

17/11/2015). De igual maneira entende o Superior Tribunal de Justiça: 

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO SOBRE A RENDA - PORTADOR DE MOLÉSTIA 

GRAVE - ISENÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA CONTRAÇÃO DA 

DOENÇA RECONHECIDA EM LAUDO MÉDICO OFICIAL. 1. O art. 39, § 5º, III, 

do Regulamento do Imposto de Renda vigente assegura a isenção do 

referido imposto sobre os proventos decorrentes de aposentadoria ou 

reforma dos portadores de moléstia grave, desde a data da contração da 

doença, quando reconhecida em laudo médico oficial. Precedentes. 2. A 

aplicação do art. 39, § 5º, III, do RIR/99 não implica em interpretação 

extensiva da isenção subjetiva. 3. Recurso especial não provido.(STJ - 

REsp: 1039374 SC 2008/0056393-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, 

Data de Julgamento: 10/02/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: --> DJe 05/03/2009) Portanto, segundo a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, 

assiste razão á autora e a isenção do imposto de renda nos proventos da 

aposentadoria deve ocorrer desde a data do diagnóstico em laudo médico, 

que segundo a defesa ocorreu em 03/2017, segundo Laudo da pericia 

médica oficial id. 14140143 – Pág. 2. A parte autora juntou cálculo com o 

montante que entende devido no corpo da inicial, e as fichas financeiras 

do período de 03/2017 a 02/2018, comprovando os descontos do imposto 

de renda (id. 14140149 a 14140164). Quanto à correção monetária e juros 

dos valores a serem repetidos, anoto que, com o advento da Lei Estadual 

nº 7.900/2003, a correção monetária dos débitos fiscais decorrentes do 

não recolhimento do imposto no prazo legal tem seus valores corrigidos 

pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros de mora de 1% (um) por 

cento ao mês calendário ou fração, combinado com as Súmulas 162 e 188 

do STJ . Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial 

para RECONHECER o direito à isenção do imposto de renda sobre os 

proventos de aposentadoria do autor desde o mês de março de 2017, bem 

como, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir à parte autora o 

valor relativo aos períodos de 03/2017 a 02/2018, acrescidos de correção 

monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Internos 

(IGP-DI/FGV) desde a cobrança, e juros de mora equivalestes a 1% ao 

mês, do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504658-39.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504658-39.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE VITOR PEREIRA DE 

CASTRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença condenatória de 

obrigação de pagar proposta por JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO, 

objetivando o recebimento do valoratualizado de R$ 28.398,66. Citado, o 

executado impugnou o cálculo apresentado pela exequente, alegando 

excesso, entendendo correto a quantia de R$ 25.417,04 (id. 13394951). 

Decido. Razão assiste aos embargantes, ante ao erro nos cálculos 

apresentados pela parte exequente, que aplicou os juros de 1% ao mês, 

ocasionando a discrepância entre os valores. Ante o exposto, 
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ACOLHE-SE os embargos de execução opostos pelo executado e 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 25.417,04 (vinte e cinco mil, quatrocentos e 

dezessete reais e quatro centavos), conforme cálculo apresentado no id 

13394951. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004925-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT17695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004925-75.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: DIOGO FERNANDO PECORA DE 

AMORIM EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

DIOGO FERNANDO PÉCORA DE AMORIM ajuizou ação execução de título 

executivo referente aos honorários de defensor dativo fixados em 01 URH 

pela atuação em cada um dos seguintes processos, em trâmite na 3ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, códigos nº: 405516, 350658, 579655 e 

406643; e R$ 2.785,85 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e 

oitenta e cinco centavos) para cada um dos seguintes processos, em 

trâmite na 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, códigos nº: 554758, 

557143 e 565551, no total de R$ 12.071,59 (doze mil setenta e um reais e 

cinquenta e nove centavos). Citado, o executado não opôs embargos, 

conforme certidão. Passa-se à decisão Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

valor de R$ 12.071,59 (doze mil setenta e um reais e cinquenta e nove 

centavos). Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o 

presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente as certidões originais na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-la(s) para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem das certidões de créditos acerca 

da presente execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002197-95.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILEIA CORREA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002197-95.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DILEIA CORREA DA SILVA 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95 c/c 27 da 

12.153/09). Fundamento e Decido. Trata-se de “ação de execução de título 

judicial” proposta por DILEIA CORREA DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ. Em síntese, diz a parte autora que é credora da SANECAP por 

força de título judicial constituído na da ação n.º 0016118- 

85.2011.811.0001, a qual tramitou pelo juízo do Primeiro Juizado Especial 

Cível – Comarca de Cuiabá-MT. Informa que a SANECAP não adimpliu a 

obrigação fixada na sentença e, segundo a requerente, que quando da 

execução da obrigação judicial nos autos acima informados, a prefeitura, 

por conta própria, já havia dado a concessão do 

fornecimento/abastecimento de água e esgoto para outra empresa privada 

- CAB/ÁGUAS CUIABÁ, na qual se desobrigou, as mesmas de sofrer a 

execução face à SANECAP. Inicialmente consigno que o cumprimento de 

sentença proferida por juízo diverso não pode ser processado neste 

juizado, o qual, nos termos da lei[1] 9.099/95 c/c 12.153/09 só pode 

executar seus próprios julgados[2]. Dessa forma, em se tratando de 

cumprimento de sentença oriunda de juízo diverso, este juízo é 

incompetente. O Tribunal de Justiça já apreciou a questão jurídica posta ao 

analisar o Conflito de Competência n.º 1002325-89.2016.8.11.0000, 

julgado no dia 24/11/2017,no qual ficou estabelecido o seguinte CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO CONTRA A SANECAP JULGADA PELO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL – RESPONSABILIDADE DO PASSIVO DA AUTARQUIA PELO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ – IRRELEVÂNCIA – PERPETUATIO JURISDICTIONIS – 

IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DO ART. 516 DO CPC E 

RESOLUÇÃO N. 004/2014 DO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE – 

CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. A competência é determinada no 

momento da propositura da ação, e as modificações supervenientes do 

estado de fato, ou de direito, das partes não alteram a competência do 

Juízo (CPC/73, art. 87, atual CPC/15, art. 43). Por efeito, a assunção do 

passivo da devedora pela Fazenda Pública Municipal não desloca a 

competência já fixada. O cumprimento da sentença deve efetuar-se 

perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (CPC, 

art. 516 ou CPC/73, art. 475-P). (TJMT - Número Único: 

1002325-89.2016.8.11.0000 - Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 

-Assunto: [Competência]- Relator: Des(a). MARCIO VIDAL - TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO). Ainda, é 

inviável a propositura de ação executiva contra parte que sequer integrou 

a ação que constituiu o título executivo. Inexiste solidariedade entre o 

Município e a concessionária. Ante o exposto, reconheço e declaro a 

incompetência de JEFAZ para julgar a ação de cobrança de título judicial 

formado em juízo diverso, a ilegitimidade do município para integrar a lide e 

indefiro a petição inicial e julgo extinto, sem resolução do mérito, o 

presente feito, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: I-IV - omissis § 1º Compete ao Juizado 

Especial promover a execução: I - dos seus julgados; II - dos títulos 

executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, 

observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei. [2] 6) Compete ao 

Juizado Especial a execução de seus próprios julgados, independente da 

quantia a ser executada, desde que tenha sido observado o valor de 

alçada na ocasião da propositura da ação. REsp 1537731/MA (DJE 

29/08/2017); RMS 045115/GO(DJE 01/09/2014); Rcl 007861/SP (DJE 

06/03/2014); RMS 038884/AC, DJE (13/05/2013); (Jurisprudência em 

Teses do STJ, nº 89: Juizados Especiais)

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001022-66.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001022-66.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. THIAGO ALVES 

DE SOUZA MELO ajuizou ação execução de título executivo de 21 URH´s 

referentes aos honorários de defensor dativo fixados nos processos de 

códigos nº 62279, 33274, 40922, 72596, 61948, 74497, 74049 em trâmite 

na Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT, almejando o 

recebimento da importância corrigida de R$ 20.483,60. Citado, o executado 

impugnou o cálculo apresentado pela exequente, alegando excesso, 

entendendo correto a quantia de R$ 19.599,90 (id. 18093755). O 

exequente manifesta concordância com o cálculo do embargante (id. 

19910636). Ante o exposto, ACOLHE-SE os embargos a execução 

opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e HOMOLOGA-SE o valor de 

19.599,90 (dezenove mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa 

centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente as certidões originais na Secretaria deste 

juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do 

Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem das certidões de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1008134-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO OAB - MT16460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1008134-52.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ANA LIDIA DO 

CARMO RIBEIRO ajuizou ação execução de título executivo de 08 URH 

referente ao honorário de defensor dativo fixado no processo nº: 

2291-77.2010.811.0086, em trâmite na Segunda Vara Cível da Comarca de 

Nova Mutum/MT, almejando o recebimento da importância corrigida de R$ 

6.677,76 (seis mil seiscentos e setenta e sete reais e setenta e seis 

centavos) Citado, o executado não opôs embargos, conforme certidão. 

Vê-se que foi feita atualização do valor da URH utilizando-se da tabela de 

honorários da OAB que é reajustada anualmente todo mês fevereiro. 

Portanto, considerando a atualização da URH na tabela de honorários da 

OAB para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse 

valor reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação 

do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 08 (oito) URH, que perfaz o 

montante de R$ 6.677,76 (seis mil seiscentos e setenta e sete reais e 

setenta e seis centavos). Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana 

Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente as certidões originais na Secretaria 

deste juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, 

do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem das certidões de 

créditos acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1010839-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA DE IGREJA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA DE IGREJA OAB - MT25183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010839-23.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. DIEGO PEREIRA 

DE IGREJA ajuizou ação execução de título executivo referente aos 

honorários de defensor dativo fixados nos seguintes processos de 

códigos nº: 114689, 76518, 112310, 126375; 126351 e 117677, todos em 

trâmite na 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT. Citado, o executado 

peticionou declarando que não tem interesse em impugnar. Passa-se à 

decisão Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia 

correspondente e atualizada de R$ 6.723,82 (seis mil, setecentos e vinte e 

três reais e oitenta e dois centavos). Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo 

de origem das certidões de créditos acerca da presente execução e 

pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000731-66.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000731-66.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: GABRIELA LEITE HEINSCH 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. GABRIELA LEITE 

HEINSCH ajuizou ação execução de título executivo no montante de R$ 

3.869,44 referentes aos honorários de defensor dativo fixado no 

processo de código nº 29602, 31545, 31055 em trâmite na 1ª Vara Cível e 

Criminal da Comarca de Comodoro/MT, almejando o recebimento da 

importância corrigida de R$ 9.559,57. Citado, o executado impugnou o 

cálculo apresentado pela exequente, alegando excesso, entendendo 

correto a quantia de R$ 3.867,45 (id. 14300795). Decido. Razão assiste ao 

embargante, ante ao erro no cálculo apresentado pela embargada, que 

aplicou juros de 1%, ocasionando discrepância dos valores, quando 

deveria elaborar o cálculo sem a incidência dos juros. Ante o exposto, 

ACOLHE-SE os embargos de execução opostos pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO e HOMOLOGA-SE o crédito de R$ 3.867,45 (três mil, oitocentos 

e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), conforme cálculo 

apresentado no id 14300818. Por disposição legal não incide condenação 

em custas e honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 
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Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo 

de origem das certidões de crédito acerca da presente execução e 

pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000730-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000730-81.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: GABRIELA LEITE HEINSCH 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. GABRIELA LEITE 

HEINSCH ajuizou ação execução de título executivo no montante de R$ R$ 

5.696,74 referentes aos honorários de defensor dativo fixado no 

processo de código nº 81049, 75559, 66528, 62784 em trâmite nas 1ª e 2ª 

Varas Cível e Criminal da Comarca de Comodoro/MT, almejando o 

recebimento da importância corrigida de R$ 7.201,63. Citado, o executado 

impugnou o cálculo apresentado pela exequente, alegando excesso, 

entendendo correto a quantia de R$ 6.124,91 (id. 13205846). A exequente 

manifesta concordância com o valor apresntado pelo embargante (id. ) 

Ante o exposto, ACOLHE-SE os embargos de execução opostos pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO e HOMOLOGA-SE o crédito de R$ 6.124,91 

(seis mil, cento e vinte e quatro reais e noventa e um centavos), conforme 

cálculo apresentado no id 13205853. Por disposição legal não incide 

condenação em custas e honorários. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se aos 

juízos de origens das certidões de crédito acerca da presente execução e 

pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002810-18.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BONIFACIO PEREIRA & ASSUMPCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARANHA CUPINI ASSUMPCAO OAB - MT9080-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002810-18.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: BONIFACIO PEREIRA & 

ASSUMPCAO LTDA - ME EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Trata-se de ação de execução de título extrajudicial 

objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 12.800,61 (doze mil 

oitocentos reais e sessenta e um centavos), subsidiada pela Nota de 

Empenho nº 14101.0001.17.004261-0, id. 16908311, fruto da suposta 

prestação de serviço, consistente no fornecimento de lanche e suco em 

cerimônia organizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, registrado pelo 

documento fiscal nº 634, emitido em 30/11/2017, id. 16908310, pág. 02. 

Citado, o executado apresentou exceção de pré-executividade alegando 

ilegitimidade do ente público, bem como ausência dos documentos 

comprobatórios da licitação para a percepção da contraprestação 

postulada. Inicialmente cabe ressaltar que a presente demanda foi 

promovida como ação de execução de título extrajudicial, alegando que a 

Nota de Empenho nº 14101.0001.17.004261-0 possui, supostamente, 

equivalência à título executivo extrajudicial. Todavia, a uníssona prova 

documental (Nota de Empenho e Contrato) não é apta a comprovar, por si 

só, a efetiva entrega de todo o serviço supostamente prestado pela 

exequente, bem como verificar as formalidades da contratação junto a 

Administração Pública exigidas pela legislação licitatória, restando, pois, 

inconteste, a inadequação da via eleita. Consigne-se, licitações fora da 

legalidade implicam em impedimento de aferição, pela Administração, a 

respeito do melhor preço, da melhor técnica ou do melhor produto. Desta 

forma, os atos praticados pela administração pública deverão seguir os 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência, além dos demais pressupostos inseridos nos incisos do 

referido art. 37, da Constituição Federal. Decisões recentes do STJ e 

Tribunais Superiores entendem pela impossibilidade de execução imediata 

de notas de empenho, vejamos: EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. NOTA 

DE EMPENHO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO IMEDIATA DO MUNICÍPIO. 

A nota de empenho é documento hábil para comprovar contrato celebrado 

entre o ente federativo e pessoas físicas, jurídicas ou outros entes, 

podendo servir de substituto ao instrumento de contrato, nos termos do 

art. 62 da Lei 8.666/1993. O pagamento da despesa relativa ao empenho 

descrito na nota de empenho apenas é efetivado após a liquidação, 

quando se apura se o contrato foi efetivamente executado (seja parcial ou 

integralmente), apurando-se os valores devidos pela administração àquele 

que executou a obra ou prestou serviços. Nesse momento são apurados 

a origem e o objeto que se deve pagar, a importância exata a pagar e a 

quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação. Referida 

averiguação tem por base, o contrato, ajuste ou acordo, a nota de 

empenho e os comprovantes da entrega de material ou da prestação 

efetiva de serviços. Dessa forma, a apresentação de nota de empenho 

emitida pelo Município agravante/executado não se presta como título de 

dívida líquida e certa a atrair sua execução imediata. (TRT-3 - AP: 

00100194520195030146 0010019-45.2019.5.03.0146, Relator: Ana Maria 

Amorim Reboucas, Oitava Turma) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FUNDADA EM 

ESCRITURA PÚBLICA DE GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. NOTAS DE 

EMPENHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE 

EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. O ACÓRDÃO DA CORTE DE ORIGEM 

VAI AO ENCONTRO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. AGRG 

NO ARESP 104.467/SP, REL. MIN. RAUL ARAÚJO; DJE 17.4.2015; AGRG 

NO AG 669.123/SP, REL. MIN. CARLOS FERNANDO MATHIAS, DJe. 

6.10.2008. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DA IOCHPE-MAXION S.A. A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem 

não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual a exceção de 

pré-executividade destina-se a arguir a nulidade do título executivo 

extrajudicial, nos termos do art. 618, I do CPC/1973. Incide, assim, a 

Súmula 83/STJ. 2. Agravo Interno da IOCHPE-MAXION S.A. a que se nega 

provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 847460 SP 2016/0010309-4, Relator: 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 29/04/2019, 

T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019) Dessa forma, 

não há como prosperar os pedidos vindicados na exordial, cuja 

consequência lógica é a extinção do feito sem resolução de mérito. Neste 

diapasão, o Código de Processo Civil é bastante claro a esse respeito, 

senão vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - 

indeferir a petição inicial; II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo; V - reconhecer a 

existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; VI - 

verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; VII - acolher 

a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo 

arbitral reconhecer sua competência; VIII - homologar a desistência da 

ação; IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada 
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intransmissível por disposição legal; e X - nos demais casos prescritos 

neste Código.” Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial e, de 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com amparo no art. 485, incisos I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003293-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003293-14.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: DENY SULIVAN BARRETO 

CAMPOS RAMOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS ajuizou ação execução de 

título executivo de 1 e 1/2 URH referente ao honorário de defensor dativo 

fixado no processo de código nº: 566904, em trâmite na Quarta Vara 

Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT. Citado, o executado não opôs 

embargos, conforme certidão. Passa-se à decisão Vê-se que foi feita 

atualização do valor da URH utilizando-se da tabela de honorários da OAB 

que é reajustada anualmente todo mês fevereiro. Portanto, considerando a 

atualização da URH na tabela de honorários da OAB para o ano de 2019, 

que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado da unidade 

pela própria OAB para fins de homologação do crédito devido. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e 

atualizada de 01 e 1/2 (um e meio) URH, que perfaz o montante de R$ 

1.392,77 (um mil, trezentos e noventa e dois reais e setenta e sete 

centavos). Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o 

presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente as certidões originais na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem das certidões de créditos acerca 

da presente execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001468-69.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIANI DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANI DE MORAES OAB - MT12283/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001468-69.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DIANI DE MORAES EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. DIANI DE MORAES ajuizou 

ação execução de título executivo no montante de R$ 2.000,00 referentes 

aos honorários de defensor dativo fixado no processo de código nº 43601 

em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, almejando o 

recebimento da importância corrigida de R$ 3.088,76. Citado, o executado 

impugnou o cálculo apresentado pela exequente, alegando excesso, 

entendendo correto a quantia de R$ 2.005,74 (id. 14218314). Decido. 

Razão assiste ao embargante, ante ao erro no cálculo apresentado pela 

embargada, que aplicou índice de correção diverso ocasionando 

discrepância dos valores. Ante o exposto, ACOLHE-SE os embargos de 

execução opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e HOMOLOGA-SE o 

crédito de R$ 2.005,74 (dois mil, cinco reais e setenta e quatro centavos), 

conforme cálculo apresentado no id 14218314. Por disposição legal não 

incide condenação em custas e honorários. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo 

de origem das certidão de crédito acerca da presente execução e 

pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013669-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANO DE MENESES LYRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1013669-07.2017.8.11.0041 AUTOR(A): HERMANO DE MENESES LYRA 

FILHO REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009). Trata-se de ação ordinária ajuizada por HERMANO DE 

MENESES LYRA FILHO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em 

que pretende sua promoção a 3ª Sargento da Polícia Militar, sem a 

necessidade da contagem específica de 04 anos no cargo de Cabo da 

PMMT, caso já transcorrido o prazo no decorrer da ação, pretende que o 

tempo excedente seja aproveitado para cumprimento de interstício em 

novas promoções. Citado, o reclamado apresentou contestação. DECIDO. 

A parte reclamante afirma que entrou em exercício na PMMT no ano de 

2002 e foi promovido ao posto de Cabo da PMMT em abril de 2014. Aduz 

também que a nova Lei 10.076/2014 reduziu os interstícios mínimos para a 

referida promoção, de 12 para 09 anos de posto como Soldado da PMMT 

e, após, seria necessário mais 04 anos para ser promovido ao posto de 3ª 

Sargento da PMMT. Sendo assim, como o requerido foi promovido em 

2014, completaria o requisito para a promoção para 3ª Sargento em 2018. 

A ação foi proposta em 2017. O Estatuto dos Militares do Estado de Mato 

Grosso (LCE n° 555/2014 - Consolidada até a LC 580/16) conceitua que 

Art. 80. A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o 

preenchimento seletivo por parte dos militares da ativa, das vagas 

pertinentes ao posto ou a graduação imediatamente superior, conforme 

legislação peculiar. Parágrafo único. O ato administrativo da promoção é 

resultante do processo administrativo de promoção, que será 

regulamentado por lei específica. Já o Decreto nº 1.329/78 trata de 

Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso 

(RDPM/MT), a qual prevê: Art. 50 - O comportamento policial-militar das 

praças deve ser classificado em: 1) Excepcional - quando no período de 

nove anos de efetivo serviço não tenha sofrido qualquer punição 

disciplinar; 2) Ótimo - quando no período de cinco anos de efetivo serviço 

tenha sido punida com até uma detenção; 3) Bom - quando no período de 

dois anos de efetivo serviço tenha sido punida com até duas prisões; 4) 

Insuficiente - quando no período de um ano de efetivo serviço tenha sido 
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punida com até duas prisões; 5) Mau - quando no período de um ano de 

efetivo serviço tenha sido punida com mais de duas prisões. (...)Art. 62 - 

O Comandante Geral pode cancelar uma ou todas as punições de 

policial-militar que tenha prestado comprovadamente relevantes serviços 

independentemente das condições enunciadas no Art. 60 do presente 

Regulamento e do requerimento do interessado. Posteriormente, foi criada 

a Lei nº 10.076 de 13 de março de 2014 (que dispõe sobre os critérios e 

as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia 

Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a 

ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, 

gradual e sucessiva e dá outras providências): CAPÍTULO III - DAS 

CONDIÇÕES BÁSICAS (...) Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à 

promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação; II - 

estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”; III - ser considerado 

possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em inspeção de 

saúde; V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico 

(ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF) VI - ter avaliação de desempenho 

individual satisfatória; VII - ter conceito profissional satisfatório; VIII - haver 

vaga; IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção; X - ter 

tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei. § 1º 

Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual 

deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, 

IX e X deste artigo. Com a finalidade de regulamentar a Lei nº 10.076/2014, 

editou-se o Decreto nº 2.268, de 10 de abril de 2014 que dispõe sobre os 

critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a 

ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, 

gradual e sucessiva. Assim, com base nas normas descritas acima, 

nota-se que há requisitos cumulativos a serem cumpridos para atingir a 

ascensão profissional, não sendo limitado ao tempo de serviço. Ademais, 

o requisito temporal que a parte pretendia afastar já foi cumprido. Os 

outros requisitos referidos acima devem ser provados mediante processo 

administrativo de promoção a ocorrer perante PMMT, razão pela qual 

rejeita-se o pedido de promoção. Quanto ao pedido de contagem de prazo 

para cumprimento de interstício em novas promoções, aplica-se o artigo 22 

da Lei 10.076/2014: Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 

desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no 

posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim 

estabelecido. Desta feita, o prazo para as futuras promoções da parte 

requerida deve ser contado na forma do artigo acima. A ausência de 

previsão legal impede que seja concedida a contagem de prazo 

diferenciada. Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial; e, em consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001802-74.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MIGUEL DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MARCIA CRISTINA DE JESUS DO CARMO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NUANE CAROLINE RODRIGUES OAB - MT19106/O (ADVOGADO(A))

NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO OAB - MT0017925A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001802-74.2016.8.11.0001 REQUERENTE: EDSON MIGUEL DE 

CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MARIA CRISTINA 

JESUS DO CARMO, MARCIA CRISTINA DE JESUS DO CARMO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE NATUREZA ANTECIPADA” proposta por EDSON MIGUEL 

DE CARVALHO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MARCIA 

CRISTINA DE JESUS DO CARMO, objetivando a exclusão ou 

redirecionamento de débitos de IPVA oriundos do veículo GM/S10 2.8 S, 

Placa NFH2265, do nome do requerente, alegando que o automóvel foi 

vendido para a segunda requerida em 07/2011, contudo, pelo não 

cumprimento das exigência de transferência de domínio, o veículo continua 

gerando débitos fiscais relativos a IPVA em seu nome. A liminar foi 

indeferida. Citados, os requeridos apresentaram contestação. Passa-se a 

julgamento. É cediço que a transmissão da propriedade de bens móveis se 

opera pela tradição, nos termos do que dispõem os arts. 1.226 e 1.267 do 

Código Civil. O registro da transferência da titularidade do veículo junto ao 

órgão de trânsito responsável é apenas uma formalidade administrativa 

para o direcionamento de multas e penalidades correspondentes sobre as 

infrações cometidas. Assim é que o art. 134 do CTB a fim de resguardar 

os antigos proprietários de eventuais cobranças inoportunas possibilita ao 

transmitente comunicar a venda do veículo ao órgão executivo do trânsito 

independente de manifestação do comprador, sendo assim extinta sua 

responsabilidade sobre o bem alienado. In casu, o autor não cumpriu com 

ônus legal que lhe cabia, o de informar ao departamento de trânsito a 

alienação do veículo, tal qual preceitua o art. 134 do CTB. No caso dos 

autos está claro que não é objeto da lide o pedido de transferência de 

domínio do veículo, apenas requer-se a desvinculação do nome do 

requerente de supostos débitos de IPVA gerados após a data da venda 

do bem, qual seja, 11/07/2011. Vejamos trecho principal de seus pedidos: 

“Diante do exposto, requer se digne Vossa Excelência julgar totalmente 

procedente a presente reclamação, para determinar ao polo passivo da 

presente demanda a exclusão dos lançamentos tributários em nome do 

Autor referentes ao aludido veiculo, subsidiariamente, caso não entenda o 

Juízo pela exclusão, que se redirecione a quem de direito..” Em sede de 

contestação a requerida MÁRCIA alega que permaneceu como proprietária 

do veículo por apenas poucos dias, portanto defende a impossibilidade do 

redirecionamento dos supostos débitos fiscais para seu nome. Ocorre 

que, após consulta do cadastro do veículo junto ao sistema do 

DETRAN/MT, bem como, extrato de débitos IPVA junto ao sistema da 

SEFAZ/MT, verificou-se que o veículo encontra-se em nome de terceiro, 

bem como, a inexistência de qualquer débito em atraso relativo ao IPVA. O 

requerente não comprova ter realizado qualquer quitação de débito fiscal, 

o que faz crer que foram quitados pelo atual proprietário. Diante do pedido 

exclusivo de anulação ou redirecionamento de débitos fiscais de IPVA 

oriundo do veículo objeto da ação, e da ausência de provas quanto a 

existência de qualquer débito em atraso de IPVA recaindo em desfavor do 

referido veículo, a improcedência da demanda é o que se impõe. É cediço 

que incumbe o ônus de prova dos fatos constitutivos do direito a parte 

reclamante, como dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC, portanto alegando 

a existência de débitos de IPVA do veículo GM/S10 2.8 S, Placa NFH2265, 

em seu nome, cumpre que os demonstre através da apresentação de 

documentos necessários para o julgamento de seu processo, o que não o 

fez. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005807-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THATIANE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1005807-37.2019.8.11.0001 REQUERENTE: THATIANE OLIVEIRA SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA 

PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS 

ILEGAIS” proposta por THATIANE OLIVEIRA SOUZA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre adicional de insalubridade, adicional noturno e adicional de subsídio 

comissão, bem como a restituição do montante descontado no período de 

2014 a 2019, perfazendo o total de R$ 7.498,46 (sete mil, quatrocentos e 

noventa e oito reais e quarenta e seis centavos). Citados, os requeridos 

apresentaram contestação. DECIDO. Restou prejudicada a análise do 

pedido liminar, haja vista que a própria requerente informa que o desconto 

só ocorreu em período certo pretérito e não vigente a época da 

propositura da ação. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, 

do CPC). I – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO A 

Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Apesar da 

requerente lançar na inicial que as cobranças objeto da presente ação 

ocorreram no período de 2014 a 2019, as fichas financeiras ora 

colacionada as autos compreendem apenas o período de 02/2015 a 

12/2018,sendo assim, considerando o período a ser analisado, 

reconhece-se, de ofício, a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO 

GROSSO para figurar no polo passivo da demanda. II- MÉRITO Em síntese, 

diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

subsídio comissão no período de 02/2015 a 12/2018. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, que extrai-se do 

demonstrativo de cálculo de id. 23210495, a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os 

meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam terem sido 

utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença, além de incluir descontos a título de adicional noturno que 

NÃO FORAM COMPROVADOS Quanto à atualização, após o advento da 

Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional subsídio 

comissão (Tema 163[1] /STF); 2) condenar a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte requerente a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional 

subsídio comissão nos meses de 02/2015 a 12/2018, e demais descontos 

até o efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, importância 

acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010987-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1010987-34.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GILSON SEVERINO DA SILVA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS PARA FAZER 

CESSAR OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” proposta por 

GILSON SEVERINO DA SILVA em desfavor do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade e adicional 

noturno, restituição, em dobro, do montante descontado no período de 

2015 a 2019, perfazendo o total de R$ 10.091,52 (dez mil e noventa e um 

reais e cinquenta e dois centavos). Citados, o requerido apresentou 

contestação. DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, 

I, do CPC). A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o 

MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima 

para responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a 

partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato 

Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em 

síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno nos seguintes períodos: 01/2015 a 12/2015; 01/2016; 03/2016 a 

12/2016; 01/2017 a 02/2017; 04/2017 a 08/2019 e; adicional de 

insalubridade nos períodos de: 01/2015 a 12/2015; 01/2016; 03/2016 a 

08/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese 

acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, 

que extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 24688699, a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam 

terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que 

não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Indefere-se o pedido de restituição em 

dobro, eis que não aplica-se a Fazenda Pública as disposições do CDC. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 
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pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno e adicional de insalubridade (Tema 163[1] /STF); 2) 

condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir 

a parte requerente a soma dos valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno nos períodos de: 

01/2015 a 12/2015; 01/2016; 03/2016 a 12/2016; 01/2017 a 02/2017; 

04/2017 a 08/2019 e; adicional de insalubridade nos períodos de: 01/2015 

a 12/2015; 01/2016; 03/2016 a 08/2019 e demais descontos mediante 

comprovação, acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde 

o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizado Especial da Fazenda Pública; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012017-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1012017-07.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FABIO JUNIOR PEREIRA 

GOMES REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS PARA FAZER 

CESSAR OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” proposta por 

FABIO JUNIOR PEREIRA GOMES em desfavor do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade e adicional 

noturno, restituição, em dobro, do montante descontado no período de 

2015 a 2019, perfazendo o total de R$ 9.353,00 (nove mil trezentos e 

cinquenta e três reais). Citados, o requerido apresentou contestação. 

DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). A 

Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno nos seguintes períodos: 01/2015 a 12/2015; 01/2016 a 05/2016; 

07/2016 a 12/2016; 01/2017 a 10/2017; 12/2017; 01/2018 a 08/2018; 

10/2018 a 08/2019 e; adicional de insalubridade no período de: 01/2015 a 

09/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese 

acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, 

que extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 24979763, a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam 

terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que 

não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Indefere-se o pedido de restituição em 

dobro, eis que não aplica-se a Fazenda Pública as disposições do CDC. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno e adicional de insalubridade (Tema 163[1] /STF); 2) 

condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir 

a parte requerente a soma dos valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno nos seguintes 

períodos: 01/2015 a 12/2015; 01/2016 a 05/2016; 07/2016 a 12/2016; 

01/2017 a 10/2017; 12/2017; 01/2018 a 08/2018; 10/2018 a 08/2019 e; 

adicional de insalubridade no período de: 01/2015 a 09/2019; e demais 

descontos mediante comprovação, acrescidos de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizado Especial da Fazenda 

Pública; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002316-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RODRIGO POLITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1002316-22.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PABLO RODRIGO POLITA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA 

PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS 

ILEGAIS” proposta por PABLO RODRIGO POLITA em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre adicional de insalubridade, adicional noturno e adicional subsídio 

comissão, restituição, em dobro, do montante descontado no período de 

07/2014 a 07/2019, perfazendo o total de R$ 7.323,67 (sete mil e trezentos 

e vinte e três reais e sessenta e sete centavos). A Liminar foi deferida. 

Citados, os requeridos deixaram de apresentar contestação. Todavia, 

diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, 

II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. DECIDO. Processo apto 

para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). I – PRESCRIÇÃO Como se 

sabe, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não incide a 

prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas 
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apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32[1] e 

da Súmula nº 85 do STJ[2] . Ultrapassado o prazo quinquenal verifica-se a 

ocorrência da prescrição em relação a parcela de julho de 2014 haja vista 

que a ação foi distribuída no dia 12/08/2019. Desse modo, DECLARA-SE a 

prescrição da pretensão autoral referente ao período anterior a 08/2014. II 

– MÉRITO A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT 

PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno nos seguintes períodos: 07/2014 a 12/2014; 02/2015 a 05/2015; 

07/2015 a 12/2015; 02/2016 a 12/2016; 02/2017 a 06/2017; 08/2017 a 

06/2019; subsídio comissão no seguinte período: 08/2014 a 05/2016 e; 

adicional de insalubridade no período de:12/2016 a 07/2019. Assim, 

porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo 

STF, faz jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, que extrai-se 

do demonstrativo de cálculo de id. 22507278 e 22507282, a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam 

terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que 

não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença. Verifica-se ainda que o referido cálculo inclui o 

desconto realizado em período atingido pela prescrição quinquenal, qual 

seja 07/2014 (holerite do exercício de 08/2014 referente ao adicional 

noturno). Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que 

não aplica-se a Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do 

exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida e JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre subsídio comissão, adicional noturno e 

adicional de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o ESTADO DE 

MATO GROSSO a restituir a parte requerente a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

nos períodos de: 07/2014 a 12/2014; subsídio comissão no período de: 

08/2014 a 12/2014 e; a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a devolver a soma dos descontos de mesma natureza adicional 

noturno incidentes no período de 02/2015 a 05/2015; 07/2015 a 12/2015; 

02/2016 a 12/2016; 02/2017 a 06/2017; 08/2017 a 06/2019; subsídio 

comissão incidente no período de: 01/2015 a 05/2016 e; adicional de 

insalubridade incidente no período de: 12/2016 a 07/2019, e demais 

descontos até o efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, 

ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, 

desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito 

em julgado, respeitado o teto dos Juizado Especial da Fazenda Pública; e, 

por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003928-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON AMARAL ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON AMARAL ROSA OAB - MT26045-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003928-92.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ANDERSON AMARAL ROSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o 

relatório. ANDERSON AMARAL ROSA ajuizou ação de título executivo de 

11 URH’s referentes aos honorários de defensor dativo, sendo 10 URH’S 

fixados no processo código nº 100100, em trâmite na 1ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, e 01 URH fixado no processo nº 

349-06.2014.811.0042, em trâmite na 14ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT, almejando o recebimento da importância de R$ 10.213,61. 

Citado, o executado não opôs embargos, conforme certidão lançada no id. 

26794037. Verifica-se que a tabela de honorários da OAB é reajustada 

anualmente todo mês de fevereiro. Portanto, considerando a atualização 

da URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019, que é de 

R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado da unidade pela 

própria OAB para fins de homologação do crédito devido. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 11 (onze) URH’s, que perfaz o montante de R$ 10.213,61 (dez mil 

duzentos e treze reais e sessenta e um centavos). Por disposição legal 

não incide condenação em custas e honorários. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente as 

certidões originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins 

do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao 

juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente execução e 

pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Disponível: 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006790-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE DE SOUSA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE DE SOUSA JUNIOR OAB - MT21623-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006790-36.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CICERO JOSE DE SOUSA 

JUNIOR EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

CICERO JOSÉ DE SOUSA JUNIOR ajuizou ação de título executivo de 01 

URH referentes ao honorário de defensor dativo fixado no processo 

código nº 96418, em trâmite no Juizado Especial Criminal Unificado da 

Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento da importância de R$ 

928,52. Citado, o executado não opôs embargos, conforme certidão 

lançada no id. 26793276. Verifica-se que a tabela de honorários da OAB é 

reajustada anualmente todo mês de fevereiro. Portanto, considerando a 

atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 

2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado da 
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unidade pela própria OAB para fins de homologação do crédito devido. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia 

correspondente e atualizada de 01 (um) URH, que perfaz o montante de 

R$ 928,52 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos). 

Por disposição legal não incide condenação em custas e honorários. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-la para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Disponível: 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007241-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007241-61.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ROBERSON 

SIQUEIRA DE MELO ajuizou ação de título executivo de 03 URH’S 

referentes aos honorários de defensor dativo fixados no processo código 

nº 116332, em trâmite na 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, 

almejando o recebimento da importância de R$ 2.689,53. Citado, o 

executado não opôs embargos, conforme certidão lançada no id. 

26793287. Verifica-se que a tabela de honorários da OAB é reajustada 

anualmente todo mês de fevereiro. Portanto, considerando a atualização 

da URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019, que é de 

R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado da unidade pela 

própria OAB para fins de homologação do crédito devido. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 03 (três) URH’s, que perfaz o montante de R$ 2.785,53 (dois mil 

setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos). Por 

disposição legal não incide condenação em custas e honorários. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-la para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Disponível: 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004188-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004188-72.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ASTILHO 

DEMÉTRIO URBITA ajuizou ação de título executivo de 34 URH’S referentes 

aos honorários de defensor dativo fixados nos processos código nº 

40741, 56641 e 51665, todos em trâmite na Vara Única da Comarca de 

Aripuanã/MT, almejando o recebimento da importância de R$ 31.831,98. 

Citado, o executado concordou com o cálculo (id. 25573844). Verifica-se 

que a tabela de honorários da OAB é reajustada anualmente todo mês de 

fevereiro. Portanto, considerando a atualização da URH na tabela de 

honorários da OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, deve ser 

aplicado esse valor reajustado da unidade pela própria OAB para fins de 

homologação do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito 

referente à quantia correspondente e atualizada de 34 (trinta e quatro) 

URH’s, que perfaz o montante de R$ 31.569,34 (trinta e um mil quinhentos 

e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos). Por disposição legal 

não incide condenação em custas e honorários. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente as 

certidões originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins 

do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao 

juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente execução e 

pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Disponível: 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006715-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006715-94.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: EDER DE MOURA PAIXAO 

MEDEIROS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS ajuizou ação de título executivo de 

12 URH’S referentes aos honorários de defensor dativo fixados no 

processos códigos nº 123868, 128666 e 128800, todos em trâmite na 3ª 

Vara Criminal e Cível da Comarca de Juína/MT, almejando o recebimento da 

importância de R$ 11.110,18. Citado, o executado não opôs embargos, 

conforme certidão lançada no id. 26793595. Verifica-se que a tabela de 

honorários da OAB é reajustada anualmente todo mês de fevereiro. 

Portanto, considerando a atualização da URH na tabela de honorários da 

OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse 

valor reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação 

do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 12 (doze) URH’s, que perfaz o 

montante de R$ 11.142,12 (onze mil cento e quarenta e dois reais e doze 

centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente as certidões originais na Secretaria deste 

juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do 

Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 
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registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002135-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DOS ANJOS TEXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002135-03.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA FRANCISCA DOS ANJOS 

TEXEIRA REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO” proposta por MARIA 

FRANCISCA DOS ANJOS TEXEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional de insalubridade, adicional noturno e subsídio plantão, restituição, 

em dobro, conforme emenda a inicial (id. 23358497) do montante 

descontado no período de 02/2011 a 07/2019, perfazendo o total de R$ 

31.757,10 (trinta e um mil setecentos e cinquenta e sete reais e dez 

centavos). Citados, os requeridos apresentaram contestação. DECIDO. 

Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). I – 

PRESCRIÇÃO Como se sabe, a jurisprudência é pacífica no sentido de que 

não incide a prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato 

sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º do 

Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do STJ[2] . Ultrapassado o 

prazo quinquenal verifica-se a não ocorrência da prescrição haja vista 

que a ação foi distribuída no dia 17/02/2016 e a pretensão autoral limita-se 

aos descontos realizados a partir de 02/2011. II – MÉRITO A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária: sobre 

adicional de insalubridade nos períodos de: 02/2011 a 09/2011; 11/2011 

12/2011; 01/2012 a 12/2012; 01/2013 a 05/2013; 07/2011 a 11/2011; 

01/2014 a 03/2014; 05/2014 a 12/2014; 01/2015; 03/2015 a 10/2015; 

01/2016 a 08/2016; 10/2016 a 12/2016; 01/2017 a 03/2017; 05/2017 a 

10/2017; 12/2017; 01/2018 a 10/2018; 12/2018; 01/2019 a 07/2019. sobre 

adicional noturno nos períodos de: 01/2011 a 04/2011; 07/2011 a 09/2011; 

11/2011 a 12/2011; 03/2012 a 12/2012; 01/2013; 03/2013 a 07/2013; 

10/2013; 02/2014 a 05/2014; 07/2014 a 08/2014; 01/2015 a 05/2015; 

09/2015 a 12/2015; 01/2016 a 05/2016; 07/2016 a 12/2016; 01/2017 a 

07/2017; 10/2017 a 12/2017; 01/2018 a 06/2018; 08/2018 a 12/2018; 

01/2019 a 02/2019; sobre subsídio Plantão nos períodos de: 12/2011; 

05/2012 a 07/2012; 09/2012 a 12/2012; 03/2013 a 07/2013; 10/2013 a 

12/2013; 02/2014 a 05/2014; 07/2014 a 09/2014; 01/2015 a 05/2015; 

07/2015; 10/2015 a 12/2015; 01/2016 a 05/2016; 07/2016 a 12/2016; 

01/2017 a 08/2017; 10/2017 a 12/2017; 01/2018 a 06/2018; 08/2018 a 

12/2018; 01/2019 a 02/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Verifica-se, contudo, que extrai-se do demonstrativo de cálculo 

de id. 23358513, a existência de impropriedade em relação às parcelas a 

serem restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos 

dos adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos 

nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas 

deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que não aplica-se a 

Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre subsídio plantão, 

adicional noturno e adicional de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) 

condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte requerente a 

soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre adicional de insalubridade nos períodos de: 02/2011 a 09/2011; 

11/2011 12/2011; 01/2012 a 12/2012; 01/2013 a 05/2013; 07/2011 a 

11/2011; 01/2014 a 03/2014; 05/2014 a 12/2014; sobre adicional noturno 

nos períodos de: 01/2011 a 04/2011; 07/2011 a 09/2011; 11/2011 a 

12/2011; 03/2012 a 12/2012; 01/2013; 03/2013 a 07/2013; 10/2013; 

02/2014 a 05/2014; 07/2014 a 08/2014; e sobre subsídio Plantão nos 

períodos de: 12/2011; 05/2012 a 07/2012; 09/2012 a 12/2012; 03/2013 a 

07/2013; 10/2013 a 12/2013; 02/2014 a 05/2014; 07/2014 a 09/2014 e; a 

autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma 

dos descontos de mesma natureza, sobre adicional de insalubridade nos 

períodos de: 01/2015; 03/2015 a 10/2015; 01/2016 a 08/2016; 10/2016 a 

12/2016; 01/2017 a 03/2017; 05/2017 a 10/2017; 12/2017; 01/2018 a 

10/2018; 12/2018; 01/2019 a 07/2019; sobre adicional noturno nos 

períodos de: 01/2015 a 05/2015; 09/2015 a 12/2015; 01/2016 a 05/2016; 

07/2016 a 12/2016; 01/2017 a 07/2017; 10/2017 a 12/2017; 01/2018 a 

06/2018; 08/2018 a 12/2018; 01/2019 a 02/2019 e; sobre subsídio Plantão 

nos períodos de: 01/2015 a 05/2015; 07/2015; 10/2015 a 12/2015; 01/2016 

a 05/2016; 07/2016 a 12/2016; 01/2017 a 08/2017; 10/2017 a 12/2017; 

01/2018 a 06/2018; 08/2018 a 12/2018; 01/2019 a 02/2019; e demais 

descontos, mediante comprovação, ambas importâncias acrescidas de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizado Especial da Fazenda Pública; e, por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do 

CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO PRESTES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000232-48.2019.8.11.0001 REQUERENTE: REINALDO PRESTES NETO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de execução de título 

extrajudicial proposta por REINALDO PRESTES NETO em desfavor do 

Estado de Mato Grosso objetivando o recebimento dos honorários periciais 

f i xados  nos  p rocessos  n º  1001791 -85 .2017 .811 .0041 , 

1032407-43.2017.811.0041, 41256-55.2016.811.0041, 
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3 4 3 6 4 - 3 3 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ,  3 1 5 0 1 - 0 7 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 , 

1 3 6 2 1 - 0 7 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ,  2 9 8 6 6 - 8 8 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 , 

1 0 2 0 9 - 1 0 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ,  4 1 4 9 7 - 2 9 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1  e 

3097-43.2016.811.0041, todos em trâmite na 7ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá/MT, e nº 23904-89.2013.811.0041, em trâmite na 6ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento da importância de R$ 

7.700,00. Citado, o executado concordou com o mencionado valor (id. 

25577596). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

7.700,00 (sete mil e setecentos reais), relativo aos honorários periciais 

fixados nos processos acima descritos. Por disposição legal não incide 

condenação em custas e honorários. Submeto o presente à apreciação da 

MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente as certidões originais na Secretaria deste 

juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do 

Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo da certidão de crédito acerca 

da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028463-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE DA SILVA RIBEIRO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1028463-33.2017.8.11.0041 AUTOR(A): GISLENE DA SILVA RIBEIRO DIAS 

REU: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA, ESTADO DE 

MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Trata-se de ação anulatória de ato administrativo proposta 

por GISLENE DA SILVA RIBEIRO DIAS em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, almejando ser considera apta na fase de investigação social do 

c o n c u r s o  p ú b l i c o  p a r a  P a p i l o s c o p i s t a  -  E d i t a l  n º 

001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, 22 de Março de 2017. Citado, o requerido 

apresentou contestação. Tutela antecipatória deferida para suspender o 

ato que desclassificou a parte autora do concurso e determinar que o réu 

promova os demais atos para o prosseguimento da requerente no 

certame, inclusive, se for o caso, sua nomeação. DECIDO. O Edital nº 

001/2017/SEGES/SESP/POLITEC estabelece as normas relativas à 

realização do concurso público para formação de cadastro de reserva 

para os cargos efetivos de papiloscopista e de técnico em necropsia. O 

item 16 do Edital trata das regras e determinações exigidas para que os 

candidatos aos cargos de papiloscopista restem aprovados na quarta 

fase do concurso – investigação social: 16.1. A Investigação Social, para 

ambos os cargos: Papiloscopista e Técnico em Necropsia, terá caráter 

unicamente eliminatório. 16.2. Deverão encaminhar a documentação 

exigida para a Investigação Social, relacionada no subitem 16.4 deste 

Edital, os candidatos não eliminados na Prova Objetiva e convocados para 

a Avaliação Psicológica nos termos dos subitens 14.2 e 14.2.1. 16.2.1. A 

Investigação Social contemplará somente os candidatos não eliminados na 

Avaliação Psicológica. 16.3. A Investigação Social verificará a conduta 

irrepreensível e a idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, 

tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO. 16.4. Os 

candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de 

correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 

08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua 

conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos: a) 

fotocópia autenticada em cartório do documento oficial de identidade; b) 

fotocópia autenticada em cartório do Cadastro de Pessoa Física (CPF); (...) 

Apesar de ter sido habilitada nas três primeiras fases, a requerente teve 

como resultado “NÃO RECOMENDADO”, uma vez que não teria cumprido 

os requisitos 16.4.a e 16.4.b, ou seja, não teria enviado fotocópia 

autenticada em cartório do documento oficial de identidade e do Cadastro 

de Pessoa Física. Primeiramente, quanto ao documento de identidade o art. 

2º, inciso II da Lei 12.037/2009 prevê: Art. 2º A identificação civil é 

atestada por qualquer dos seguintes documentos: I – carteira de 

identidade; II – carteira de trabalho; Sendo assim, este requisito teria sido 

preenchido pela requerente. Ocorre que quanto ao requisito 16.4.b: “b) 

fotocópia autenticada em cartório do Cadastro de Pessoa Física (CPF)”, 

não se pode entender da mesma forma, mormente quando o edital é claro 

ao estabelecer que a fotocópia do documento deveria ser entrega 

autenticada em cartório e, como descrito nos autos, a requerente não 

observou a exigência. Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato 

que “não recomendou” o prosseguimento da requerida no concurso 

público, uma vez que o Edital é lei entre as partes, estabelecendo regras 

às quais estão vinculados tanto a Administração quanto os candidatos. 

Insta relembrar jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal: O 

recurso extraordinário a que se refere o presente agravo de instrumento 

revela-se processualmente viável, eis que se insurge contra acórdão que 

decidiu a causa em desconformidade com a orientação jurisprudencial que 

o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria em exame. Com efeito, a 

colenda Primeira Turma desta Suprema Corte, ao julgar o RE 480.129/DF, 

Rel. Min. MARCO AURÉLIO, fixou entendimento que torna acolhível a 

pretensão de direito material deduzida pela parte ora agravante: 

“CONCURSO PÚBLICO – PARÂMETROS – EDITAL. O edital de concurso, 

desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e 

material, obriga candidatos e Administração Pública (STF – AI: 850608 RS , 

Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 01/12/2011, Data de 

Publicação: DJe-233 DIVULG 07/12/2011 PUBLIC 09/12/2011) Ademais, a 

atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público é limitada a 

análise de vinculação ao Edital, isto porque não lhe é dado apreciar 

critérios de execução, formulação e correção das provas, ante a natureza 

vinculativa do Edital, há impedimento para que modifique a decisão 

administrativa de desclassificação da requerente do certame. Diante do 

exposto, REVOGA-SE a liminar concedida e JULGA-SE IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002269-53.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA CAPISTRANO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13374-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002269-53.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: ANA MARIA CAPISTRANO DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

pedido de cumprimento de sentença condenatória proposta por ANA 

MARIA CAPISTRANO DIA, FILHO, objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 37.262,37 (trinta e sete mil duzentos e sessenta e dois 

reais e trinta e sete centavos), conforme id. 11908719. Citado, o 

executado apresentou embargos alegando excesso, para tanto junta a 

planilha com o montante que entende correto. Vê-se que a razão assiste a 

embargada, eis que o embargante não utilizou o índice fixado pelo STF no 

tema 810 na correção monetária. Ante o exposto, deixa-se de acolher os 

embargos e HOMOLOGA-SE o crédito no valor total de R$ 37.262,37 (trinta 

e sete mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos) Sem 
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custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000049-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000049-77.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

LUCAS ALBERTO TOSTES ajuizou ação de título executivo de 09 URH’S 

somados a quantia imposta de R$ 600,00, referentes aos honorários de 

defensor dativo fixados nos processos códigos nº 122184, 124544, 

101009, 122506, 68303, 126672, 83575, 26118 e 63708, todos em trâmite 

na 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT, almejando o 

recebimento da importância de R$ 8.769,05. Citado, o executado 

concordou com o cálculo (id. 18137963). Verifica-se que a tabela de 

honorários da OAB é reajustada anualmente todo mês de fevereiro. 

Portanto, considerando a atualização da URH na tabela de honorários da 

OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse 

valor reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação 

do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 09 (nove) URH’s somados a 

quantia de R$600,00 reais, que perfaz o montante de R$ 8.956,59 (oito mil 

novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). Por 

disposição legal não incide condenação em custas e honorários. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente as certidões originais na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da 

presente execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003342-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003342-37.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

GEOVANI MENDONÇA DE FREITAS ajuizou ação de título executivo de 03 

URH’S e a quantia imposta de R$ 6.749,91, referentes aos honorários de 

defensor dativo fixados no processos códigos nº 233021, 233184, 

232963 e 201147, os três primeiros em trâmite na 1ª Vara e o último na 2ª 

Vara, todos da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, almejando o recebimento 

da importância de R$ 9.033,38. Citado, o executado não opôs embargos, 

conforme certidão lançada no id. 1956632. Verifica-se que a tabela de 

honorários da OAB é reajustada anualmente todo mês de fevereiro. 

Portanto, considerando a atualização da URH na tabela de honorários da 

OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse 

valor reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação 

do crédito devido. Quanto a quantia de R$ 6.749,91 imposta no processo 

de código nº 201147, constata-se pelo cálculo juntado no id. 534103 que a 

parte exequente atualizou o valor para o total de R$ 6.783,65. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e 

atualizada de 03 (doze) URH’s, que perfaz o montante de R$ 9.569,18 

(nove mil quinhentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos). Por 

disposição legal não incide condenação em custas e honorários. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente as certidões originais na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da 

presente execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002478-22.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SARA TONEZER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL TONEZER OAB - MT22130/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002478-22.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: SARA TONEZER EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de pedido de 

cumprimento de sentença condenatória de obrigação de pagar proposta 

por SARA TONEZER, objetivando o recebimento do valore atualizado de 

R$ 33.662,34. Intimado, o executado ESTADO DE MATO GROSSO 

concordou com o cálculo apresentado pela exequente (id. 12557015). A 

exequente renunciou ao valor excedente ao teto da RPV (requisição de 

pequeno valor), diminuindo a quantia inicialmente pleiteada para R$ 

12.824,00, conforme manifestação colacionada no id. 12856978. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 12.824,00 (doze mil 

oitocentos e vinte e quatro reais). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001193-23.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001193-23.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: CESAR LUIZ BRANICIO DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

CÉSAR LUIZ BRANICIO DA SILVA ajuizou ação de título executivo de 4,5 

URH’S e as quantias impostas de R$ 7.139,14, referentes aos honorários 

de defensor dativo fixados nos processos códigos nº 42330, 46890, 

30522, 37665, 32053, 45954 e 11552, na Vara Única da Comarca de Rio 

Branco/MT, almejando o recebimento da importância de R$ 11.148,74. 

Citado, o executado não opôs embargos, conforme certidão lançada no id. 

17790403. Verifica-se que a tabela de honorários da OAB é reajustada 

anualmente todo mês de fevereiro. Portanto, considerando a atualização 

da URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019, que é de 

R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado da unidade pela 

própria OAB para fins de homologação do crédito devido. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 4,5 URH’s e o valor de R$ 7.139,14, que perfaz o montante de R$ 

11.317,43 (onze mil trezentos e dezessete reais e quarenta e três 

centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente as certidões originais na Secretaria deste 

juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do 

Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000780-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

B. K. B. DE OLIVEIRA PULCHERIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000780-73.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: B. K. B. DE OLIVEIRA 

PULCHERIO - ME EXECUTADO: MUNICIPIO DE ACORIZAL PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$ 24.209,59 (vinte e quatro mil 

duzentos e nove reais e cinquenta e nove centavos), subsidiada pelo 

contrato de prestação de serviços de abastecimento de combustíveis, em 

favor do MUNICÍPIO DE ACORIZAL, registrado pelos documentos fiscais 

nºs 000.000.389, 000.000.390, 000.000.387, 000.000.391, 000.000.388, 

000.000.386, emitidos em 19/03/2018. Citado, o embargante quedou-se 

inerte. Registra-se que não são aplicados os efeitos da revelia contra a 

parte executada, diante da indisponibilidade do interesse público, 

consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do CPC. Inicialmente cabe 

ressaltar que a presente demanda foi promovida como ação de execução 

de título extrajudicial, alegando que o contrato de prestação de serviço 

possui, supostamente, equivalência à título executivo extrajudicial. 

Todavia, a prova documental (Contrato e Notas Fiscais) não é apta a 

comprovar, por si só, a efetiva entrega de todo o serviço supostamente 

prestado pela exequente, bem como verificar as formalidades da 

contratação junto a Administração Pública exigidas pela legislação 

licitatória, restando, pois, inconteste, a inadequação da via eleita. 

Consigne-se, contratações realizadas sem licitação implicam em 

impedimento de aferição pela Administração a respeito do melhor preço, 

da melhor técnica ou do melhor produto. Desta forma, os atos praticados 

pela administração pública deverão seguir os princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além dos demais 

pressupostos inseridos nos incisos do referido art. 37, da Constituição 

Federal. Decisões recentes do STJ entendem pela impossibilidade de 

execução imediata de contratos administrativos, vejamos: PROCESSUAL 

CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO MONITÓRIA. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 

FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA FIRMADO ENTRE 

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E EMPRESA PRIVADA. COBRANÇA DE 

MULTA RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 585, II, E 1.102-A, DO CPC, E 80, 

III, DA LEI 8.666/93. DOUTRINA. PRECEDENTE. PROVIMENTO. 1. Somente 

constituem títulos executivos extrajudiciais aqueles definidos em lei, por 

força do princípio da tipicidade legal (nullus titulus sine legis). 2. A multa 

rescisória cobrada em razão do inadimplemento de contrato firmado entre 

empresa privada e entidade da administração pública indireta, dotada de 

personalidade jurídica de direito privado – sociedade de economia mista –, 

não pode ser objeto de execução direta, seja porque não constitui 

documento público (CPC, art. 585, II), seja porque nem o contrato nem o 

ato administrativo que implicou a rescisão têm força de título executivo 

extrajudicial. 3. O art. 80, III, da Lei 8.666/93, estabelece que a rescisão 

determinada por ato unilateral e escrito da Administração Pública, em 

razão do descumprimento de cláusula contratual (art. 79, I, c/c o 78, I), 

acarreta a "execução da garantia contratual, para ressarcimento da 

Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos". 4. 

A "exegese do art. 80, inciso III, da Lei n. 8.666/93 implica concluir que a 

expressão 'execução da garantia contratual' significa sua 'efetivação', via 

exigibilidade judicial cognitiva. Deveras, a natureza de título executivo não 

se infere, mas, antes, se afere dos termos inequívocos da lei, máxime 

porque, as referidas cártulas são fontes de atos de soberania estatal, 

como sói ser o processo autoritário-judicial de execução" (REsp 

476.450/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJU de 19.12.2003). 5. O CPC e a 

Lei 8.666/93 não atribuem caráter executivo à garantia contratual e aos 

consectários correlatos estipulados no ajuste. Somente se a contratante 

for pessoa jurídica de direito público integrante da administração pública 

direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios) ou indireta (autarquias 

e fundações públicas), poderá inscrever o crédito em dívida ativa (CDA) e 

proceder à execução fiscal (Lei 6.830/80, art. 1º). Ressalte-se, todavia, 

que o título executivo não será, propriamente, o contrato, e sim a CDA 

regularmente constituída (CPC, art. 585, VI). 6. Recurso especial provido, 

para se determinar o prosseguimento da ação monitória, com o julgamento 

do mérito do recurso de apelação pelo Tribunal de Justiça. (STJ - REsp: 

813662 RJ 2006/0013014-0, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de 

Julgamento: 24/10/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 

20/11/2006 p. 283) Dessa forma, ante a necessidade de fase de 

conhecimento para análise de todo o conjunto comprobatório, não há como 

prosperar os pedidos vindicados na exordial, cuja consequência lógica é a 

extinção do feito sem resolução de mérito. Neste diapasão, o Código de 

Processo Civil é bastante claro a esse respeito, senão vejamos: “Art. 485. 

O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo; V - reconhecer a existência de perempção, de 

litispendência ou de coisa julgada; VI - verificar ausência de legitimidade 

ou de interesse processual; VII - acolher a alegação de existência de 

convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua 

competência; VIII - homologar a desistência da ação; IX - em caso de morte 

da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e X - 

nos demais casos prescritos neste Código.” Ante o exposto, INDEFERE-SE 

a petição inicial e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com amparo no art. 485, incisos I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 
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Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500097-35.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE D MONT LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT18841-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500097-35.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MICHELLE D MONT LEITE 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

pedido de cumprimento de sentença condenatória de obrigação de pagar 

proposta por MICHELE D’MONT LEITE, objetivando o recebimento do valore 

atualizado de R$ 12.164,87. Intimado, o executado MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

concordou com o cálculo apresentado pela exequente (id. 15612666). A 

exequente renunciou ao valor excedente ao teto da RPV (requisição de 

pequeno valor), diminuindo a quantia inicialmente pleiteada para R$ 

6.500,00, conforme manifestação colacionada no id. 16377508. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505009-75.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BENEDITO RONDON FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505009-75.2015.8.11.0001 REQUERENTE: EDSON BENEDITO RONDON 

FILHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

pedido de cumprimento de sentença condenatória de obrigação de pagar 

proposta por EDSON BENEDITO RONDON FILHO, objetivando o 

recebimento dos valores atualizado de R$ 11.776,59. Intimado, o 

executado ESTADO DE MATO concordou com o cálculo apresentado pela 

parte exequente (id. 16232403). Decido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE 

o crédito no valor de R$ 11.776,59 (onze mil setecentos e setenta e seis 

reais e cinquenta e nove centavos), conforme planilha de cálculo indicada 

no id. 12650212. Defere-se o destaque dos honorários advocatícios no 

percentual de 15%, pactuado entre as partes, a teor do respectivo 

contrato lançado no id. 12650224. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000677-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POUSADA E PESQUEIRO NOSSO SONHO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO OAB - MT3963/O (ADVOGADO(A))

LOURIVAL RIBEIRO FILHO OAB - MT5073-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000677-14.2017.8.11.0041 REQUERENTE: POUSADA E PESQUEIRO 

NOSSO SONHO LTDA - ME REQUERIDO: MUNICIPIO DE ACORIZAL 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Trata-se de ação de execução de título extrajudicial 

objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 2.970,65 (dois mil, 

novecentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos), subsidiada pela 

Nota Fiscal de Serviço Avulso nº 12224049 (id. 4596201) fruto da suposta 

prestação de serviço, consistente no fornecimento de refeições e 

refrigerantes para bandas no acorifolia carnaval. Citado, o executado 

apresentou exceção de pré-executividade alegando a ausência de 

executoriedade do título apresentado pela parte. Inicialmente cabe 

ressaltar que a presente demanda foi promovida como ação de execução 

de título extrajudicial, alegando que a Nota Fiscal de Serviço Avulso nº 

12224049 possui, supostamente, equivalência à título executivo 

extrajudicial. Todavia, a prova documental (Nota Fiscal) não é apta a 

comprovar, por si só, a efetiva entrega de todo o serviço supostamente 

prestado pela exequente, bem como verificar as formalidades da 

contratação junto a Administração Pública exigidas pela legislação 

licitatória, restando, pois, inconteste, a inadequação da via eleita. 

Consigne-se, contratação realizada sem licitação implica em impedimento 

de aferição, pela Administração, a respeito do melhor preço, da melhor 

técnica ou do melhor produto. Desta forma, os atos praticados pela 

administração pública deverão seguir os princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além dos demais 

pressupostos inseridos nos incisos do referido art. 37, da Constituição 

Federal. Decisões recentes dos Tribunais Estaduais entendem pela 

impossibilidade de execução imediata de notas fiscais, vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA FISCAL DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CERTEZA. 1. A ação de 

execução não é a via adequada para a tentativa de receber eventual 

crédito proveniente de nota fiscal de prestação de serviço a qual, além de 

não discriminar os preços cobrados encontra-se desacompanhada da 

prova da sua contratação pelo Ente Público, bem como da efetiva da sua 

prestação, nos termos da Lei nº 8.666/93. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 02755289320178090051, Relator: 

NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, Data de Julgamento: 18/02/2019, 6ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/02/2019) ACÓRDÃO EMENTA: 

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO. 

IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA VIA EXECUTIVA. Nota fiscal que 

não constitui título executivo, tendo em vista sua emissão unilateral, sem 

que seja possível inferir-se o cumprimento da obrigação pelo exequente. 

Ausência dos requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade (art. 586 

do cpc/1973). Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. 

Decisão unânime. (TJ-AL - APL: 00002246020128020203 AL 

0000224-60.2012.8.02.0203, Relator: Des. Pedro Augusto Mendonça de 

Araújo, Data de Julgamento: 04/05/2017, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 04/05/2017) Dessa forma, não há como prosperar os pedidos 

vindicados na exordial, cuja consequência lógica é a extinção do feito sem 

resolução de mérito. Neste diapasão, o Código de Processo Civil é 

bastante claro a esse respeito, senão vejamos: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 
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promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo; V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou 

de coisa julgada; VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse 

processual; VII - acolher a alegação de existência de convenção de 

arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência; VIII - 

homologar a desistência da ação; IX - em caso de morte da parte, a ação 

for considerada intransmissível por disposição legal; e X - nos demais 

casos prescritos neste Código.” Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição 

inicial e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, com amparo no art. 485, incisos I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000117-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLICY MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000117-09.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MARLICY MOREIRA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. A parte autora, servidor público da secretaria de 

educação do Estado de Mato Grosso, postula a incorporação do 

percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, 

relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de 

alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se 

da contestação à arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a 

defesa da improcedência do pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL 

DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, a autora é servidora integrante da carreira 

dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso cuja 

carreira foi completamente reestruturada pela Lei Complementar nº 50, de 

1º de outubro de 1998. A ação foi proposta no ano de 2016. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores 

públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da 

diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para 

Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 

6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência 

da Lei Complementar nº 50/ 1998 e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002765-14.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALMINDO REIS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002765-14.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ALMINDO REIS DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença 

condenatória de obrigação de pagar proposta por ALMINDO REIS DE 

OLIVEIRA, objetivando o recebimento dos valores atualizado de R$ 

3.681,48 (três mil seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e oito 

centavos). Intimados, os executados ESTADO DE MATO GROSSO E MT 

PREV impugnaram a execução, alegando excesso e requereram a 

redução do valor. A parte exequente discordou do referido valor (id. 

26586722). Decido. Razão assiste aos embargantes, ante ao erro nos 

cálculos apresentados pela parte exequente, que aplicou os juros de 1% 

ao mês desde a data do desembolso (01/01/2014 e 01/01/2015), 
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ocasionando grande discrepância entre os valores. Ante o exposto, 

ACOLHE-SE os embargos de execução opostos pelos executados e 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 2.247,80 (dois mil duzentos e quarenta e 

sete reais e oitenta centavos), conforme cálculo apresentado no id 

24206110, sendo a quantia de R$ 412,03 devida pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO e o montante de R$ 1.835,77 (dois mil cento e quarenta e sete 

reais e trinta e seis centavos) devida pelo MT PREV. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003835-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANE CRISTINA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003835-77.2017.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: IVANE 

CRISTINA DA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “Ação de cobrança decorrente de contrato nulo c/c 

indenizatória por danos morais” proposta por IVANE CRISTINA DA SILVA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciada em 

contratos temporários sucessivos para exercer a função de Professora, 

no período de 01/2011 a 12/2016, objetivando a declaração de nulidade 

dos contratos temporários e recebimento de FGTS sobre a remuneração 

de todo o período laborado. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação alegando a prescrição e improcedência dos pedidos. DECIDO. 

Indefiro o requerimento de inversão do ônus da prova porque não se 

admite contra a Fazenda Pública, face à incompatibilidade com as normas 

de distribuição contempladas no Código de Processo Civil. I - PRELIMINAR 

A contratação da parte autora ocorreu sucessivamente nos períodos de 

01/2011 a 12/2016 e a distribuição da presente ação ocorreu em 

13.02.2017. Nos casos envolvendo a fazenda pública se aplica o artigo 1º 

do Decreto – Lei nº 20.910/32, que: "Art. 1º As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem." Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão 

autoral referente ao período de 01/2011 a 01/2012. II - MÉRITO É cediço 

que os contratos temporários possuem regramento próprio por 

constituírem uma forma excepcional de contratação para prestação de 

serviço público, haja vista que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, 

prevê expressamente a necessidade de prévia aprovação em concurso 

para o provimento dos cargos públicos, excepcionando referida regra ao 

tratar de cargos de provimento em comissão e a contratação temporária, 

em caso de excepcional interesse público, vejamos: “Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” 

Observa-se, ainda, o § 2º do artigo alhures mencionado que preceitua que 

“A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” O art. 37, 

IX, CF estabelece que “IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por 

tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público.” Tal contratação regulamentará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. 

Assim, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público se dá por norma específica, 

não se aplicando a CLT. Note-se que o art. 37, IX, CF, previu a 

necessidade de edição lei. No caso do Estado de Mato Grosso editou-se o 

Decreto 88, de 11 de maio de 2015, a fim de regulamentar as previsões 

contidas no Estatuto do Servidor Público (LC 04/1990) e legislações de 

carreira, estabelecendo que: “Art. 1º Para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público os órgãos da Administração 

Pública Direta, as Autarquias e as Fundações do Estado de Mato Grosso 

poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas 

condições e prazos previstos neste Decreto. Art. 2º Consideram-se como 

de necessidade temporária de excepcional interesse público as 

contratações que visem a: (...) IV – admitir professores substitutos ou 

professores visitantes, inclusive estrangeiros: a) pela Fundação 

Universidade do Estado de Mato Grosso; b) pela Secretaria de Estado de 

Educação; (g.n.) (...) Art. 8º As contratações de pessoal por tempo 

determinado observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas 

hipóteses previstas no Art. 2°, incisos I e III, deste decreto; II – 12 (doze) 

meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, 

deste decreto; III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos 

Arts. 2°, inciso VI, 3°, 4°, incisos I, II, IV, V, VI e VII e 6°, deste decreto; 

Parágrafo único. Na hipótese de qualificação profissional, previsto no Art. 

4°, inciso III, deste decreto, o prazo máximo de duração da contratação 

temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído. 

Art. 9º Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados 

apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o 

interesse público assim o exigir. (...)” (g.n.) Vê-se que a espécie de 

contratação nos autos não se enquadra na legislação estadual, eis que 

ultrapassado o prazo, não estando claro, inclusive, as circunstâncias da 

contratação conforme especificação legal – ônus probatório que é imposto 

ao requerido. Por essa premissa, impõe-se o reconhecimento da nulidade 

dos contratos por não observância às regras que embasam esta espécie 

de relação. Nesse sentido, é a jurisprudência do STF: “ADMINISTRATIVO. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR 

TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE 

TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE 

VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, 

TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À 

PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 

23-09-2016)” De consequência, aplica-se o art. 19-A, da lei 8036/90. Art. 

19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo 

contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 

37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. 

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001). Como contrato 

temporário possui natureza precária e excepcional, sua nulidade outorga 

somente direito ao saldo de salário e FGTS. Por fim, não é possível 

outorgar ao contratado temporário maiores direitos que o próprio servidor 

concursado possui. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade 

dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 

8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de 

FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos de 

02/2012 a 12/2016, acrescidos de juros moratórios calculados com base 
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no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde 

a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria 

ter sido adimplido, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda 

Pública; e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Intime-se a parte requerente para apresentar as fichas 

financeiras do período não prescrito e a planilha de cálculo, para fins de 

futura execução. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001751-92.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ALVES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001751-92.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ELIAS ALVES RODRIGUES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS proposta por ELIAS ALVES RODRIGUES em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento de R$ 800,00 

(oitocentos reais) mensais, relativos ao período de 2012 a 2014, a título de 

Bolsa-Atleta, destinado aos praticantes do desporto de rendimento, em 

modalidades preferencialmente olímpicas e paraolímpicas individuais e 

coletivas. Citado, o requerido apresentou contestação, mas não 

compareceu na audiência de conciliação. Considerando a indisponibilidade 

do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixo de aplicar os efeitos 

da revelia. Passa-se a decisão. Trata-se de discussão para a concessão 

do bolsa atleta, regulado pela Lei Estadual 8.157/04, referente aos anos de 

2012 a 2014. Deve ser observada a regra inserta no artigo 1 º o Decreto 

20.910.32, segundo o qual “ as dívidas passivas da União, dos Estados e 

dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda Pública, Estadual ou Municipal seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados do ato ou fato do qual se 

originaram”. Importante frisar que a ação foi proposta em 07/2018, 

portanto, em respeito ao prazo prescricional quinquenal em favor da 

fazenda pública, DECLARA-SE a prescrição das pretensões anteriores a 

07/2013. Rejeita-se a preliminar de incompetência suscitada pelo 

requerido, pois o valor atribuído à causa não supera o teto dos Juizados 

Especiais, conforme emenda a inicial de id. 19780990. Mérito. O Projeto 

Olimpus tem por finalidade incentivar os esportistas mato-grossenses, 

proporcionando o benefício de bolsa-atleta, desde que preencha os 

requisitos legais. A Lei n°8.157/2004, que Institui o Projeto Olimpus, 

estabelece os seguintes requisitos legais para a concessão da 

bolsa-atleta: Art. 4º Para a concessão da bolsa-atleta na Categoria Atleta 

Nacional, os requisitos são: I - possuir idade mínima de 14 (quatorze) 

anos; II - estar vinculado a alguma entidade estadual de administração do 

desporto; III - estar em plena atividade esportiva; IV - não receber salário 

de entidade de prática desportiva; e V - ter participado de competição 

esportiva em âmbito nacional no ano imediatamente anterior aquele em que 

tiver pleiteado a concessão de bolsa-atleta. Art. 5º Os documentos 

comprobatórios para a concessão da bolsa-atleta na Categoria Atleta 

Nacional deverão estar anexados ao pedido do interessado e 

constituem-se de: I - fotocópia da Carteira de Identidade do atleta 

requerente; II - declaração da entidade de prática desportiva, atestando o 

vínculo desportivo com o atleta requerente; III - declaração emitida pela 

entidade estadual de administração do desporto, atestando a participação 

em competição esportiva oficial e da respectiva entidade nacional de 

administração do desporto, no ano imediatamente anterior aquele em que 

tiver sido pleiteada a concessão da bolsa-atleta. IV - declaração emitida 

pelo próprio atleta requerente ou por seu representante legal, quando 

atleta com idade inferior a 18 (dezoito) anos. Art. 6º O benefício constante 

nos arts. 3º e 4º será cancelado quando o atleta não estiver enquadrado 

em qualquer um dos requisitos previstos nos respectivos artigos.” De 

pronto, constata-se que muito embora o requerente tenha informado que 

todos os anos realizou o pedido para o recebimento da bolsa atleta e 

comprove o efetivo requerimento no ano e 2014 (id. 14338784), este não 

juntou nenhuma comprovação de sua participação em competição 

esportiva em âmbito nacional no ano de 2013, conforme exigência do 

inciso V da mencionada legislação. O reclamante não se desincumbiu do 

ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, já que não há nos autos nenhuma prova de que o autor 

tenha requerido a bolsa atleta administrativamente. Assim, apenas com os 

documentos juntados não é possível aferir o direito do requerente, sendo 

que é incumbência da parte provar os fatos alegados dos quais pugna a 

pretensão. Frente ao exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

descritos na inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013654-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA EMIKO FUJISAWA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1013654-38.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ELIZA EMIKO FUJISAWA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Trata-se de ação ordinária ajuizada por ELIZA EMIKO 

FUJISAWA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em que pretende 

sua promoção a 3ª Sargento da Policia Militar, sem a necessidade da 

contagem específica de 04 anos no cargo de Cabo da PMMT, bem como, o 

pagamento dos valores retroativos a serem declarados, devidamente 

corrigidos. Caso já transcorrido o prazo no decorrer da ação, pretende 

que o tempo excedente seja aproveitado para cumprimento de interstício 

em novas promoções. Citado, o reclamado apresentou contestação. 

DECIDO A parte reclamante afirma que entrou em exercício na PMMT no 

ano de 2002 e foi promovido ao posto de Cabo da PMMT no ano de 2014, 

quando completou 12 anos no posto de soldado. Aduz também que a nova 

Lei 10.076/2014 reduziu os interstícios mínimos para a referida promoção, 

de 12 para 09 anos de posto como Soldado da PMMT, e, após, seria 

necessário mais 04 anos para ser promovido ao posto de 3ª Sargento da 

PMMT. Sendo assim, como a requerente foi promovida em 2014, 

completaria o requisito para a promoção para 3ª Sargento em 2018. Esta 

ação foi proposta em 2017. O Estatuto dos Militares do Estado de Mato 

Grosso (LCE n° 555/2014 - Consolidada até a LC 580/16) conceitua que 

Art. 80. A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o 

preenchimento seletivo por parte dos militares da ativa, das vagas 

pertinentes ao posto ou a graduação imediatamente superior, conforme 

legislação peculiar. Parágrafo único. O ato administrativo da promoção é 

resultante do processo administrativo de promoção, que será 

regulamentado por lei específica. Já o Decreto nº 1.329/78 trata de 

Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso 
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(RDPM/MT), a qual prevê: Art. 50 - O comportamento policial-militar das 

praças deve ser classificado em: 1) Excepcional - quando no período de 

nove anos de efetivo serviço não tenha sofrido qualquer punição 

disciplinar; 2) Ótimo - quando no período de cinco anos de efetivo serviço 

tenha sido punida com até uma detenção; 3) Bom - quando no período de 

dois anos de efetivo serviço tenha sido punida com até duas prisões; 4) 

Insuficiente - quando no período de um ano de efetivo serviço tenha sido 

punida com até duas prisões; 5) Mau - quando no período de um ano de 

efetivo serviço tenha sido punida com mais de duas prisões. (...)Art. 62 - 

O Comandante Geral pode cancelar uma ou todas as punições de 

policial-militar que tenha prestado comprovadamente relevantes serviços 

independentemente das condições enunciadas no Art. 60 do presente 

Regulamento e do requerimento do interessado. Posteriormente, foi criada 

a Lei nº 10.076 de 13 de março de 2014 (que dispõe sobre os critérios e 

as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia 

Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a 

ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, 

gradual e sucessiva e dá outras providências): CAPÍTULO III - DAS 

CONDIÇÕES BÁSICAS (...) Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à 

promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação; II - 

estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”; III - ser considerado 

possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em inspeção de 

saúde; V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico 

(ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF) VI - ter avaliação de desempenho 

individual satisfatória; VII - ter conceito profissional satisfatório; VIII - haver 

vaga; IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção; X - ter 

tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei. § 1º 

Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual 

deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, 

IX e X deste artigo. Com a finalidade de regulamentar a Lei nº 10.076/2014, 

foi criado o Decreto nº 2.268, de 10 de abril de 2014 que dispõe sobre os 

critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a 

ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, 

gradual e sucessiva. Assim, com base nas normas descritas acima, 

nota-se que há requisitos cumulativos a serem cumpridos para atingir a 

ascensão profissional, não sendo limitados ao tempo de serviço. Ademais, 

o requisito temporal que a parte pretendia já foi cumprido. Os outros 

requisitos referidos acima devem ser provados mediante processo 

administrativo de promoção a ocorrer perante PMMT. Por isso, rejeita-se o 

pedido de promoção. Quanto ao pedido de contagem de prazo para 

cumprimento de interstício em novas promoções, recorre-se a ao artigo 22 

da Lei 10.076/2014: Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 

desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no 

posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim 

estabelecido. Desta feita, o prazo para as futuras promoções da parte 

requerida deve ser contado na forma do artigo acima. A ausência de 

previsão legal impede que seja concedida a contagem de prazo 

diferenciada. Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial; e, em consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004611-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANACY GLAUCIA LIMA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARA CHRISTIANA RODRIGUES LEITE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA FATIMA DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

NILDA PEREIRA DE MAGALHAES COELHO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FRANCISCA APARECIDA DE AQUINO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ENAUZERA BENEDITA EVANGELISTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR MACIEL DE SANTANA OAB - MT18221-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004611-14.2016.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ENAUZERA 

BENEDITA EVANGELISTA, FRANCISCA APARECIDA DE AQUINO, ANACY 

GLAUCIA LIMA DA SILVA, MARA CHRISTIANA RODRIGUES LEITE, MARIA 

FATIMA DE ARRUDA, NILDA PEREIRA DE MAGALHAES COELHO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. As partes autoras, 

integrantes da categoria servidores públicos municipal - agentes de 

saúde, postulam a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração 

e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação a arguição da 

prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência do pedido. 

Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo 

Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário 

n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, os autores, 

servidores públicos do sistema único de saúde do Município de Cuiabá, 

tiveram a carreira reestruturada aos 28/03/2007, com a publicação da Lei 

153/2007. A ação foi proposta no ano de 2016, passados mais de cinco 

anos da vigência das referidas leis. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. No mesmo 

sentido as decisões mais recentes de Tribunais Estaduais: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DOS 

VENCIMENTOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. NOVOS 

PADRÕES DE VENCIMENTO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 

Segundo precedente qualificado do STF (RE 561836/RN), “o termo ad 

quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma restruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público.” 2. Considerando que houve reestruturação remuneratória dos 

cargos integrantes das carreiras do magistério do Estado de Goiás, com a 

Lei n. 13.909/2001, e tendo sido proposta a ação após decorridos cinco 
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anos, a contar da data da reestruturação da carreira, impõe-se a extinção 

do feito em razão da prescrição de todas as parcelas eventualmente 

devidas. 3. Honorários advocatícios majorados, por força do art. 85, §§ 1º 

e 11º, do CPC, observada a respectiva limitação legal. 4. APELAÇÃO 

CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO – Apelação Cível n.º 

5036439.06.2017.8.09.0097 – 5 ª CÂMARA CÍVEL – COMARCA DE 

JUSSARA, Relator: Ds. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Publicado 

em: 05-04-2019). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPOSIÇÃO DE 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO 

RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O Supremo Tribunal Federal, por 

ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

recentemente transitado em julgado, consagrou o entendimento acerca do 

direito dos servidores públicos à recomposição da defasagem 

eventualmente ocorrida com a conversão da moeda, limitada, por sua vez, 

à lei que reestrutura a remuneração do servidor e/ou fixa novos padrões 

remuneratórios 2 - No presente caso, a Lei Estadual nº 1.534/2004, que 

tratou sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR dos 

Servidores Públicos do Quadro Geral do Poder Executivo, trouxe uma 

nova tabela vencimental, assim, atua ela como limitadora no tempo, para 

fins da contagem do prazo prescricional. 3 - Recurso conhecido e 

improvido. Decisão unânime. g.n. (TJTO – Apelação Cível n.º 

0009059-24.2019.827.0000 - 3ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL, Relatora: 

JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Publicado em: 

28-05-2019). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei 

152/2007 e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior a 

5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, inclusive de 

acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem". Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE 

MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da 

pretensão e EXTINGUIR o processo, sem resolução de mérito, com amparo 

no art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR 

PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000802-68.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000802-68.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: GABRIELA LEITE HEINSCH 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o 

relatório. GABRIELA LEITE HEINSCH ajuizou ação de execução de títulos 

executivos no montante de R$ 2.549,44 referentes aos honorários de 

defensor dativo fixados nos processo de códigos nº 34119 e 34495, em 

trâmite na 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT, almejando 

o recebimento da importância corrigida de R$ 4.431,78. Citado, o 

executado impugnou o cálculo apresentado pela exequente, alegando 

excesso, entendendo correto a quantia de R$ 2.974,25 (id. 14208195). A 

exequente apresentou novo cálculo no valor de R$ 3.280,66 (id. 

16150160). Decido. Razão assiste ao embargante, ante ao erro no cálculo 

apresentado pela embargada, que aplicou juros de 1%, ocasionando 

discrepância dos valores, quando deveria elaborar o cálculo sem a 

incidência dos juros. Ante o exposto, ACOLHE-SE os embargos de 

execução opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e HOMOLOGA-SE o 

crédito de R$ 2.974,25 (dois mil novecentos e setenta e quatro reais e 

vinte e cinco centavos), conforme cálculo apresentado no id 14208195. 

Por disposição legal não incide condenação em custas e honorários. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente as certidões originais na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da 

presente execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002349-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002349-12.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: MATEUS CASSIO LOPES DE 

LIMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. MATEUS CASSIO 

LOPES DE LIMA ajuizou ação execução de título executivo de 1,5 URH 

referente ao honorário de defensor dativo fixado no processo cód nº : 

549285, em trâmite na 1ª Vara de Violência Doméstica contra a Mulher da 

Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento da importância corrigida 

de R$ 1.480,38 (mil quatrocentos e oitenta reais e trinta e oito centavos). 

Citado, o executado não opôs embargos, conforme certidão. Portanto, 

considerando a atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] 

para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor 

reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação do 

crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 1,5 (um e meio) URH, que perfaz o 

montante de R$ 1.392,76 (mil trezentos e noventa e dois reais e setenta e 

seis centavos). Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a(s) certidão(ões) original(is) na Secretaria 

deste juízo, que deverá retê-la(s) para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, 

do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem das certidões de 

créditos acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004181-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004181-80.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ASTILHO 

DEMÉTRIO URBIETA ajuizou ação execução de título executivo de 33 

URH´s referentes aos honorários de defensor dativo fixados nos 

processo de códigos nº 70519, 82522, 81683, 83420 em trâmite na Vara 

Única da Comarca de Aripuanã- MT, almejando o recebimento da 

importância corrigida de R$ 32.387,27. Citado, o executado impugnou o 

cálculo apresentado pela exequente, alegando excesso (id. 24848145). 

Decido. Verifica-se que o cálculo de id. 22847493 – Pág. 1, apresentado 

pelo exequente, foi feito considerando a atualização da URH na tabela de 

honorários da OAB acrescido indevidamente de juros de 1%. Portanto, 

deve ser aplicado o valor reajustado da unidade pela própria OAB para 

fins de homologação do crédito devido, que é de R$ 928,51, mas sem a 

incidência de juros. Ante o exposto, deixa-se de acolher a exceção de 

pré-executividade opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e 

HOMOLOGA-SE a quantia correspondente e atualizada de 33 (trinta e 

três) URH´s, que perfaz o montante de R$ 30.640,83 (trinta mil seiscentos 

e quarenta reais e oitenta e três centavos). Por disposição legal não incide 

condenação em custas e honorários. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo 

de origem da certidão de crédito acerca da presente execução e 

pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504145-37.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA TEREZINHA PEDROSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

evania maria de almeida oliveira OAB - MT6098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504145-37.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ELISANGELA TEREZINHA 

PEDROSO DA SILVA EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$ 13.224,97 (treze mil duzentos e 

vinte e quatro reais e noventa e sete centavos), conforme demonstrativo 

de cálculo coligido no id. 12496122. Citado, o executado impugnou a 

execução, alegando erro no cálculo da exequente quanto a aplicação do 

incide de juros de mora, apresentando como valor devido o montante de 

R$ 11.642,11 (onze mil e seiscentos e quarenta e dois reais e onze 

centavos). Razão assiste ao embargante, eis que o exequente utilizou de 

índice de juros compostos de 1%, divergente do índice fixado pela 

sentença transitada em julgado. Ante o exposto, ACOLHE-SE os Embargos 

à Execução opostos pela Fazenda Pública e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 

11.642,11 (onze mil e seiscentos e quarenta e dois reais e onze 

centavos). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000079-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000079-15.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ASTILHO 

DEMÉTRIO URBIETA ajuizou ação execução de título executivo de 38 

URH´s referentes aos honorários de defensor dativo fixados nos 

processo de códigos nº 80780, 54064, 59318, 51477, 54506, 80315, 

71728, 52340, 58598, 37350, 66853, 36682 em trâmite na Vara Única da 

Comarca de Aripuanã- MT, almejando o recebimento da importância 

corrigida de R$ R$ 34.496,54. Citado, o executado impugnou o cálculo 

apresentado pela exequente, alegando excesso (id. 18182554). Decido. 

Verifica-se que o cálculo de id. 17303703, apresentado pelo exequente, 

foi feito considerando a atualização da URH na tabela de honorários da 

OAB acrescido indevidamente de juros de 1%. Portanto, deve ser aplicado 

o valor reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação 

do crédito devido, que é de R$ 928,51, mas sem a incidência de juros. 

Ante o exposto, REJEITA-SE os embargos a execução opostos pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO e HOMOLOGA-SE à quantia correspondente 

e atualizada de 38 (trinta e oito) URH´s, que perfaz o montante de R$ 

35.283,38 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e oito 

centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente as certidões originais na Secretaria deste 

juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do 

Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002020-34.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA OAB - MT13953-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002020-34.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: JONATHAN WASHINGTON DA 

COSTA OLIVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA ajuizou ação execução 

de título executivo de 10 URH´s referentes aos honorários de defensor 
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dativo fixado no processo de código nº 23182 em trâmite na Vara Única 

da Comarca de Juscimeira/MT, almejando o recebimento da importância 

corrigida de R$9.379,35. Citado, o executado impugnou o cálculo 

apresentado pela exequente, alegando excesso, entendendo correto a 

quantia de R$ 7.052,29 (id. 17336329). Decido. Verifica-se que o cálculo 

de id. 14795031, apresentado pelo exequente, foi feito considerando a 

atualização da URH na tabela de honorários da OAB acrescido 

indevidamente de juros de 1%, e que a planilha de id. 17336329, do 

Estado, retroagiu erroneamente os juros de 0,5% a data de emissão dos 

títulos de crédito. Portanto, deve ser aplicado o valor reajustado da 

unidade pela própria OAB para fins de homologação do crédito devido, 

que é de R$ 928,51, mas sem a incidência de juros. Ante o exposto, 

REJEITA-SE os embargos a execução opostos pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO e HOMOLOGA-SE à quantia correspondente e atualizada de 10 

(dez) URH´s, que perfaz o montante de R$ 9.285,10 (nove mil, duzentos e 

oitenta e cinco reais e dez centavos). Por disposição legal não incide 

condenação em custas e honorários. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo 

de origem da certidão de crédito acerca da presente execução e 

pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002131-18.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002131-18.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: GABRIELA LEITE HEINSCH 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. GABRIELA LEITE 

HEINSCH ajuizou ação execução de título executivo de 4 URH´s referentes 

aos honorários de defensor dativo fixado no processo de código nº 69499 

em trâmite na 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro/MT, 

almejando o recebimento da importância corrigida de R$ 6.734,37. Citado, o 

executado impugnou o cálculo apresentado pela exequente, alegando 

excesso, entendendo correto a quantia de R$ 3.535,86 (id. 18106230). 

Decido. Verifica-se que o cálculo de id. 14966213, apresentado pelo 

exequente, foi feito considerando a atualização da URH na tabela de 

honorários da OAB acrescido indevidamente de juros de 1%, e que a 

planilha de id. 18106230, do Estado, retroagiu erroneamente os juros de 

0,5% a data de emissão dos títulos de crédito. Portanto, deve ser aplicado 

o valor reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação 

do crédito devido, que é de R$ 928,51, mas sem a incidência de juros. 

Ante o exposto, REJEITA-SE os embargos a execução opostos pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO e HOMOLOGA-SE à quantia correspondente 

e atualizada de 4 (quatro) URH´s, que perfaz o montante de R$ 3.714,04 

(três mil, setecentos e quatorze reais e quatro centavos). Por disposição 

legal não incide condenação em custas e honorários. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente as 

certidões originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins 

do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao 

juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente execução e 

pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001459-10.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA GAUTO MEDEIROS OAB - MT21044/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001459-10.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de 

execução de título extrajudicial proposta por ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento dos honorários periciais fixados nos processos 

códigos nºs 1114473, 1113783 e 935391, todos em trâmite na Sexta Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no valor total de R$ 900,00 (novecentos 

reais). Citado, o executado manifestou concordância com o valor 

apresentado. Passa-se à apreciação. Deixa-se de homologar a planilha 

apresentada pelo exequente, eis que a atualização monetária será 

realizada pelo DAP, consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 900,00 

(novecentos reais). Por disposição legal não incide condenação em 

custas e honorários. Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente as certidões originais na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-las para fins do disposto no art.3º, § 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem das certidões de crédito acerca 

da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001953-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001953-35.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de execução de 

título extrajudicial proposta por LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento dos 

h o n o r á r i o s  a d v o c a t í c i o s  f i x a d o s  n o s  p r o c e s s o s  n º s 

253-08.2016.811.0046, 3521- 07.2015.811.0046, 5523-76.2017.811.0046, 

6193-80.2018.811.0046, 5569-31.2018.811.0046, 2413-69.2017.811.0046, 

2110-84.2019.811.0046, 285-42.2018.811.0046, em trâmites no Juizado 

Especial Criminal e Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de 

Comodoro/MT, no valor total de R$ 8.556,79 (oito mil quinhentos e 

cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos). Citado, o executado 

quedou-se inerte. Passa-se à apreciação. Vê-se que foi feita atualização 

dos valores, conforme cálculo de id. 21912781. No entanto, verifica-se 

que foi utilizado índice diverso. Assim, deixa-se de homologar a planilha 

apresentada pelo exequente, eis que a atualização monetária será 

realizada pelo DAP, consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 8.039,16 (oito mil 

trinta e nove reais e dezesseis centavos). Por disposição legal não incide 
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condenação em custas e honorários. Submeto o presente à apreciação da 

MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Joselaine Duarte Gonzaga 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente as certidões originais na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-las para fins do disposto no art.3º, § 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem das certidões de crédito acerca 

da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003214-40.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA APARECIDA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003214-40.2016.8.11.0001 REQUERENTE: JOANA APARECIDA DE 

MORAES REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$12.717,87 (doze mil setecentos e dezessete reais e 

oitenta e sete centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 

12142953. Citado, o executado impugnou a execução, alegando erro no 

cálculo da exequente, trazendo documentos que comprovam o pagamento 

parcial das verbas rescisórias objeto da presente execução, 

apresentando como valor devido o montante de R$ 8.245,06 (oito mil 

duzentos e quarenta e cinco reais e seis centavos). O CPC em seu art. 

525 determina como objetos passíveis a impugnação ao cumprimento de 

sentença: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. § 1º Na impugnação, o executado 

poderá alegar: (...) VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da 

obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou 

prescrição, desde que supervenientes à sentença. (g.n.) Os documentos 

anexados demonstram que razão assiste ao embargante, eis que o 

exequente, além de incluir em seu calculo verbas rescisórias alcançadas 

pela prescrição quinquenal declarada em sede de Acórdão (cobrança de 

verbas rescisórias relativas ao contrato 0575/2009 e 1310/2010), requer a 

cobrança do décimo terceiro salário integralmente liquidado pelo ente 

público em todos os períodos. Ante o exposto, nos termos do art. 525, 

inciso VII do CPC, RECONHECE-SE o pagamento descrito no id. 16089713 

para acolher os Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública e 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 8.245,06 (oito mil, duzentos e quarenta e 

cinco reais e seis centavos). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1008133-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO OAB - MT16460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1008133-67.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ANA LIDIA DO 

CARMO RIBEIRO ajuizou ação execução de título executivo de 04 URH 

referente aos honorários de defensor dativo, fixados em cada um dos 

seguintes processos: 1459/2009 e 2165-22/2013, ambos em trâmite na 

Segunda Vara Cível da comarca de Nova Mutum. Citado, o executado não 

opôs embargos, conforme certidão. Vê-se que foi feita atualização do 

valor da URH utilizando-se da tabela de honorários da OAB que é 

reajustada anualmente todo mês fevereiro. Portanto, considerando a 

atualização da URH na tabela de honorários da OAB para o ano de 2019, 

que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado da unidade 

pela própria OAB para fins de homologação do crédito devido. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e 

atualizada de 08 (oito) URH, que perfaz o montante de R$ 6.677,76 (seis 

mil seiscentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos). 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo 

de origem das certidões de créditos acerca da presente execução e 

pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018591-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LAURINDO CAMILO JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT8651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1018591-57.2018.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOAO 

LAURINDO CAMILO JUNIOR ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Trata-se de ação de obrigação de não fazer com pedido 

liminar ajuizada por JOÃO LAURINDO CAMILO JUNIOR em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO objetivando “continuar exercendo a sua 

atividade profissional de Optometrista, inclusive de realizar exames de 

vista e prescrição de lentes, etc, nos termos do Art. 5º, XIII CF/88, de 

modo que os reclamados sejam impedidos de realizar qualquer ato que 

impeça este peticionante do exercício legal de sua profissão.” A liminar foi 

parcialmente deferida. Em que pese o requerido não tenha sido 

regularmente citado, vê-se que veio voluntariamente aos autos e 

apresentou defesa. DECIDO. A profissão de optometrista está prevista no 

Decreto 20.931/32: Art. 3º Os optometristas, práticos de farmácia, 

massagistas e duchistas estão também sujeitos à fiscalização, só 

podendo exercer a profissão respectiva se provarem a sua habilitação a 

juízo da autoridade sanitária. (...) Art. 38 É terminantemente proibido aos 

enfermeiros, massagistas, optometristas e ortopedistas a instalação de 

consultórios para atender clientes, devendo o material aí encontrado ser 

apreendido e remetido para o depósito público, onde será vendido 

judicialmente a requerimento da Procuradoria dos leitos da Saúde Pública e 
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a quem a autoridade competente oficiará nesse sentido. O produto do 

leilão judicial será recolhido ao Tesouro, pelo mesmo processo que as 

multas sanitárias. Na mesma linha, o Decreto 24.492/34 que baixou 

instruções sobre o Decreto n. 20.931/32, estabelece em seus artigos 13 e 

14: Art. 13 - É expressamente proibido ao proprietário, sócio gerente, ótico 

prático e demais empregados do estabelecimento, escolher ou permitir 

escolher, indicar ou aconselhar o uso de lentes de grau, sob pena de 

processo por exercício ilegal da medicina, além das outras penalidades 

previstas em lei. Art. 14 - O estabelecimento de venda de lentes de grau 

só poderá fornecer lentes de grau mediante apresentação da fórmula 

ótica de médico, cujo - diploma se ache devidamente registrado na 

repartição competente. Alega a parte requerente que os artigos 

colacionados acima teriam sido revogados pelo Decreto n. 99.678/90. 

Ocorre que o Decreto n. 99.678/90 foi suspenso pelo STF na ADI 

533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal. E, posteriormente, 

revogado pelo Decreto nº 1.917, de 1996. Vê-se ainda que a Portaria 397 

do Ministério do Trabalho e Emprego foi declarada parcialmente 

inconstitucional pelo Superior Tribunal de Justiça, por extrapolar a 

previsão legal com relação às competências dos optometristas. Sendo 

assim, seguem em vigor as normas originais e a profissão de optometrista 

continua sendo regulamentada pelos Decretos 20.931/1932 e 

24.429/1934. Este é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de 

Justiça: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROFISSIONAL 

OPTOMETRISTA -EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PRIVATIVAS DA MEDICINA 

OFTALMOLÓGICA -VEDAÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça é firme o 

entendimento no sentido de que os dispositivos do Decreto 20.931/1932, 

que tratam do profissional de optometria, estão em vigor e que a Portaria 

n.° 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego é parcialmente 

inconstitucional, uma vez que extrapola a previsão legal ao permitir que os 

profissionais optométricos realizem exames e consultas, bem como 

prescrevam a utilização de óculos e lentes. Segundo entendimento desta 

Corte, "É vedado aos optometristas prescrever a utilização de óculos e 

lentes, bem como realizar quaisquer outros atos privativos de médico, nos 

termos dos Decretos n°. 20.931/1932 e n° 20.492/1934. Recurso não 

provido. (AgR 139806/2012, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2012, Publicado no DJE 15/01/2013). 

(g.n.) ADMINISTRATIVO. OPTOMETRISTAS. LIMITES DO CAMPO DE 

ATUAÇÃO. VIGÊNCIA DOS DECRETOS 20.931/1932 E 24.492/1934. 

VEDAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICOS 

OFTALMOLOGISTAS. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO 397/2002. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA 

PELO STF. 1. Cinge-se a controvérsia aos limites do campo de atuação 

dos optometristas e de eventuais excessos ou interferências indevidas de 

suas atividades com as próprias e exclusivas de médicos oftalmologistas, 

considerado o que dispõem os Decretos 20.931, de 11.1.1932, e 24.492, 

de 28 de junho de 1934, que regulam e fiscalizam o exercício da medicina. 

2. Ressalte-se, desde logo, que tais diplomas continuam em vigor. Isso 

porque o ato normativo superveniente que os revogou (art. 4º do Decreto 

99.678/1990) foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 

533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal. 3. A Portaria 397/2002 

do Ministério do Trabalho e Emprego é parcialmente inconstitucional, uma 

vez que extrapolou a previsão legal ao permitir que os profissionais 

optométricos realizem exames e consultas, bem como prescrevam a 

utilização de óculos e lentes. 4. Desse modo, tenho por correto o 

posicionamento adotado pela instância ordinária, ao impor aos 

profissionais, ora recorridos, "a obrigação de não praticar atos privativos 

dos médicos oftalmologistas, tais como adaptar lentes de contato e 

realizar exames de refração, ou de vistas, ou teste de visão" (fl. 572-573, 

e-STJ). 5. Recurso Especial provido, para restabelecer a sentença de 

primeiro grau (REsp 1.261.642/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 

3.6.2013). (g.n.) Isto posto, depreende-se do texto dos decretos e do 

entendimento do STJ que o optometrista não pode: escolher ou permitir 

escolher, indicar ou aconselhar o uso de lentes de grau; adaptar lentes de 

contato e realizar exames de refração, ou de vistas, ou teste de visão e 

instalar de consultórios para atender clientes. Ou seja, não pode executar 

atos privativos dos médicos oftalmologistas. Nesta linha, se encontra a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO 

REGIMENTAL — APELAÇÃO — OPTOMETRISTA — PRESCRIÇÃO DE 

ÓCULOS E LENTES — PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICO — 

IMPOSSIBILIDADE — DECRETOS Nº. 20.931/1932 E Nº. 24.492/1934. É 

vedado aos optometristas prescrever a utilização de óculos e lentes, bem 

como realizar quaisquer outros atos privativos de médico, nos termos dos 

Decretos nº. 20.931/1932 e nº. 24.492/1934. Recurso não provido.” (AgR 

139806/2012, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2012, Publicado no DJE 

15/01/2013) (Destaquei). Insta ressaltar que tais decretos não ferem o art. 

5º, XIII, que assegura o livre exercício profissional e do trabalho, na 

medida em que não proíbem o exercício da profissão de optometria, 

apenas limitam a atividade, impedindo que esses profissionais exerçam 

atividade privativa de médicos. Confirma esta conclusão, o artigo art. 39 

do Decreto nº 20.931/32, que proíbe a confecção e venda de lentes de 

grau, sem prescrição médica: Art. 39 É vedado às casas de ótica 

confeccionar e vender lentes de grau sem prescrição médica, bem como 

instalar consultórios médicos nas dependências dos seus 

estabelecimentos. Portanto, não pode o requerente realizar exames de 

vista e prescrição de lentes, sob pena de violação aos citados Decretos 

que regulamentam a profissão. Diante do exposto, REVOGA-SE a liminar e 

JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Determina-se à secretaria que promova a substituição do polo 

passivo consoante emenda acostada no id. 14226767. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029103-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1029103-02.2018.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AMAZON 

TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe 

o art. 38 da Lei 9.099/95. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA E ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, vindicando seja “declarado que o IPI não pode ser incluído na 

base de cálculo do Simples Nacional motivo pelo qual a Requerente deverá 

ser considerada contribuinte devidamente enquadrada no sistema 

simplificado de tributação previsto na Lei complementar 123/2006 – 

Simples Nacional, e consequentemente anulando-se todos os lançamentos 

realizados sob essa fundamentação”. Citado, o requerido apresentou 

contestação. DECIDO. Em apertada síntese, a parte autora sustenta estar 

eivado de ilegalidade o ato administrativo que culminou em sua exclusão 

do Simples Nacional. No caso vertente, o Termo de Indeferimento de 

Opção pelo Simples Nacional nº 359500/337/68/2015 relativo ao ano 

calendário de 2014, se deu com fundamento na extrapolação da renda 

bruta fixada na redação do artigo 3º, II, parágrafo 9 da Lei complementar 

123/2006, em vigor na época: Art. 3º Para os efeitos desta Lei 

Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno 

porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual 

de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da 

Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente 

registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: (...) II - no caso da 
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empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou 

inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). A aludida 

lei ainda define receita bruta como: § 1º Considera-se receita bruta, para 

fins do disposto no caput deste artigo, o produto da venda de bens e 

serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados 

e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas 

canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Ocorre que a 

parte autora pleiteia que seja descontado do cálculo do valor da receita 

bruta, o montante pago a título de IPI – Imposto sobre Produtos 

Industrializados, com base na solução de consulta DISIT/SRRF 04 nº 4047, 

de 17 de Novembro de 2017, cujo assunto é Imposto de Renda de Pessoa 

Jurídica – IRPJ. Primeiramente, registra-se que o assunto da consulta não 

é correlato ao dos autos, ou seja, a consulta deve ser aplicada em casos 

envolvendo IRPJ e não se vincula à aplicação da Lei 123/2006. Ademais, 

como a consulta não é dotada de legalidade não pode alterar critérios 

estabelecidos pela lei em sentido amplo ou estrito. Em sentido amplo, a 

palavra lei ou legislação é empregada para indicar normas jurídicas 

escritas, sejam as leis propriamente ditas, oriundas do Poder Legislativo, 

sejam elas, regulamentos, resoluções, portarias, ou outras normas 

baixadas pelo Poder Executivo. Dúvida não há de que resoluções, 

portarias e instruções normativas sejam espécies de fontes 

administrativas. O mesmo não se pode afirmar das consultas. Isto posto, 

deve-se analisar a aplicação da Resolução CGSN 122/2015 no caso em 

tela que, por sua vez, afasta a utilização do valor do IPI no cálculo da 

renda bruta. Ocorre que a resolução é do dia 27 de agosto de 2015 e o 

ato de exclusão da requerente do Simples Nacional é do dia 23 de Junho 

de 2015. Nesse sentido, fica claro que a Resolução não pode ser aplicada 

ao caso, pois é posterior aos fatos combatidos. Ademais, a exclusão da 

parte requerente do SIMPLES se deu com base em fatos geradores 

ocorridos no exercício de 2014 e os efeitos da resolução só se aplicam a 

partir de 27 de Agosto de 2015. Assim, não obstante as alegações da 

reclamante, a questão é que o ato de exclusão da empresa autora do 

Simples Nacional foi motivado por norma reguladora, que se encontrava 

vigente à época dos fatos, à qual, inclusive, se sujeitavam todos os 

contribuintes, não podendo ser afastada casuisticamente, em face do 

princípio da isonomia. De mais a mais, vale notar que a Administração se 

governa pelo princípio da legalidade. Diante do exposto, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000395-96.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDINO PEREIRA DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM OAB - MT7.898-B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000395-96.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: LEOPOLDINO PEREIRA DE 

QUEIROZ EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento 

de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 

40.919,51 (quarenta mil novecentos e dezenove reais e cinquenta e um 

centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 15022030. 

Citado, o executado impugnou a execução, alegando excesso e requereu 

a redução do valor, conforme coligido no id. . Ademais, o exequente 

informa em sua manifestação que concorda com os cálculos 

apresentados pela Fazenda Pública, conforme id. 27238283. Ante o 

exposto, ACOLHE-SE os Embargos à Execução opostos pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 40.677,78 (quarenta mil, 

seiscentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos). Registra-se 

que, foram fixados honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação no acórdão (Id. 15007676). Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1021916-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN ALMEIDA SANTOS OAB - MT27462/O (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1021916-29.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE EDUARDO REZENDE DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. JOSÉ EDUARDO REZENDE DE 

OLIVEIRA ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários 

advocatícios, a qual atuou no processo n° 1044384-95.2018.811.0041, em 

tramite junto a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca 

de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de R$2.178,00 (dois mil, cento e 

setenta e oito reais). O Estado concordou com a execução (Id. 28063065). 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.178,00 (dois 

mil, cento e setenta e oito reais), referente aos honorários advocatícios do 

processo n° 1044384-95.2018.811.0041, em tramite junto a 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT acerca da presente execução e 

pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1014005-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/O 

(ADVOGADO(A))

ALAN ALMEIDA SANTOS OAB - MT27462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1014005-63.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE EDUARDO REZENDE DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. JOSÉ EDUARDO REZENDE DE 

OLIVEIRA ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários 

advocatícios, a qual atuou no processo de código n° 307850, em tramite 

junto a 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o 

recebimento de R$800,00 (oitocentos reais). O Estado concordou com a 

execução (Id. 27925244). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$800,00 (oitocentos reais), referente aos honorários 

advocatícios do processo de código n° 307850, em tramite junto a 4ª Vara 
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Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031232-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA SIQUEIRA JUCA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1031232-14.2017.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VERA LUCIA 

SIQUEIRA JUCA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “ação decorrente de contrato nulo c/c indenizatória por danos 

morais” proposta por VERA LUCIA SIQUEIRA JUCA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciada em contratos temporários 

sucessivos para exercer a função de Professor, no período de 2008 a 

2016, objetivando seja reconhecido o vínculo trabalhista de todo o período, 

a declaração de nulidade dos contratos temporários e pagamento de 

verbas rescisórias sobre a remuneração de todo período laborado. Citada, 

a parte reclamada apresentou a contestação alegando a prescrição e 

improcedência dos pedidos. DECIDO. A contratação da parte autora 

ocorreu sucessivamente nos períodos de 2008 a 09/2016 e a distribuição 

da presente ação ocorreu em 05/10/2017. Tendo em vista que para os 

casos envolvendo a fazenda pública se aplica o artigo 1º do Decreto – Lei 

nº 20.910/32, que dispõe: "Art. 1º As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem.", declara-se a prescrição dos pedidos anteriores a 

05/10/2012. Os contratos temporários possuem regramento próprio por 

constituírem uma forma excepcional de contratação para prestação de 

serviço público, haja vista que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, 

prevê expressamente a necessidade de prévia aprovação em concurso 

para o provimento dos cargos públicos, excepcionando referida regra ao 

tratar de cargos de provimento em comissão e a contratação temporária, 

em caso de excepcional interesse público, vejamos: “Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” 

Observa-se, ainda, o § 2º do artigo alhures mencionado que preceitua que 

“A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” O art. 37, 

IX, CF estabelece que “IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por 

tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público.” Tal contratação regulamentará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. 

Assim, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público se dá por norma específica, 

não se aplicando a CLT, sendo, portanto, indevida a multa rescisória de 

40%. Note-se que o art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No 

caso do Estado de Mato Grosso editou-se o Decreto 88, de 11 de maio de 

2015, a fim de regulamentar as previsões contidas no Estatuto do Servidor 

Público (LC 04/1990) e legislações de carreira, estabelecendo que: “Art. 

1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público os órgãos da Administração Pública Direta, as Autarquias e as 

Fundações do Estado de Mato Grosso poderão efetuar contratação de 

pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos neste 

Decreto. Art. 2º Consideram-se como de necessidade temporária de 

excepcional interesse público as contratações que visem a: (...) IV – 

admitir professores substitutos ou professores visitantes, inclusive 

estrangeiros: a) pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso; 

b) pela Secretaria de Estado de Educação; (g.n.) (...) Art. 8º As 

contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo 

máximo de: I – 6 (seis) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos I 

e III, deste decreto; II – 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no Art. 

2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, deste decreto; (g.n.) III – 24 (vinte e quatro) 

meses, nas hipóteses previstas nos Arts. 2°, inciso VI, 3°, 4°, incisos I, II, 

IV, V, VI e VII e 6°, deste decreto; Parágrafo único. Na hipótese de 

qualificação profissional, previsto no Art. 4°, inciso III, deste decreto, o 

prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo 

de afastamento do servidor substituído. Art. 9º Os prazos previstos no 

artigo anterior poderão ser prorrogados apenas uma vez, por igual 

período, desde que haja a devida motivação e o interesse público assim o 

exigir. (...)” (g.n.) Vê-se que a espécie de contratação nos autos não se 

enquadra na legislação estadual, eis que ultrapassado o prazo, não 

estando claro, inclusive, as circunstâncias da contratação conforme 

especificação legal – ônus probatório que é imposto ao requerido. Por 

essa premissa, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos por 

não observância às regras que embasam esta espécie de relação. Nesse 

sentido, é a jurisprudência do STF: “ADMINISTRATIVO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO 

DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 

658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). 

DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS 

SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO 

ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS 

EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo 

determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional 

interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 

37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos 

em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do 

art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso 

extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da 

repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a 

matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado 

em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)” De 

consequência, aplica-se o art. 19-A, da lei 8036/90. Art. 19-A. É devido o 

depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela 

Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001). Como contrato temporário possui 

natureza precária e excepcional, sua nulidade outorga somente direito ao 

saldo de salário e FGTS, sendo indevidas as demais verbas indenizatórias 

ora pleiteadas (férias com acréscimo de 1/3, descanso semanal 

remunerado, gratificação natalina, aviso prévio e seguro desemprego). Por 

fim, não é possível outorgar ao contratado temporário maiores direitos que 

o próprio servidor concursado possui. Sobre a indenização por danos 

morais, razão não assiste a parte reclamante, uma vez que o sofrimento 

imposto à vítima, para que seja passível de indenização, deve possuir 

certa magnitude ou dimensão, sob pena de não gerar obrigação de 

indenizar. (Precedente: Apelação Cível Nº 70065027245, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado 

em 24/06/2015). Por fim, indefere-se o requerimento de inversão do ônus 

da prova porque não se admite contra a Fazenda Pública, face à 

incompatibilidade com as normas de distribuição contempladas no Código 

de Processo Civil. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade 

dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 
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8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de 

FGTS), no período de 10/2012 a 09/2016, acrescidos de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo 

IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, respeitando o teto 

do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003824-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILCINEI FERREIRA DE ARAUJO DIAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003824-48.2017.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GILCINEI 

FERREIRA DE ARAUJO DIAS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GOVERNO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de “ação decorrente de contrato nulo c/c 

indenizatória por danos morais” proposta por GILCINEI FERREIRA DE 

ARAUJO DIAS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

consubstanciada em contratos temporários sucessivos para exercer a 

função de Professor, no período de 04/2010 a 02/2016, objetivando o 

reconhecimento do vínculo trabalhista de todo o período, a declaração da 

nulidade dos contratos temporários e pagamento das verbas rescisórias 

sobre a remuneração de todo período laborado. Citada, a parte reclamada 

apresentou a contestação alegando prescrição e improcedência dos 

pedidos. DECIDO. A contratação da parte autora ocorreu sucessivamente 

nos períodos de 04/2010 a 02/2016 e a distribuição da presente ação 

ocorreu em 13/02/2017. Tendo em vista que para o nos casos envolvendo 

a fazenda pública se aplica o artigo 1º do Decreto – Lei nº 20.910/32, que 

dispõe: "Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.", 

declara-se a prescrição dos pedidos retroativos há mais de cinco anos do 

ajuizamento da ação, ou seja, anteriores a 13/02/2012. Os contratos 

temporários possuem regramento próprio por constituírem uma forma 

excepcional de contratação para prestação de serviço público, haja vista 

que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê expressamente a 

necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos 

cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar de cargos de 

provimento em comissão e a contratação temporária, em caso de 

excepcional interesse público, vejamos: “Art. 37. A administração pública 

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” Observa-se, 

ainda, o § 2º do artigo alhures mencionado que preceitua que “A não 

observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a 

punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” O art. 37, IX, CF 

estabelece que “IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por 

tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público.” Tal contratação regulamentará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. 

Assim, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público se dá por norma específica, 

não se aplicando a CLT, sendo, portanto, indevida a multa rescisória de 

40%. Note-se que o art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No 

caso do Estado de Mato Grosso editou-se o Decreto 88, de 11 de maio de 

2015, a fim de regulamentar as previsões contidas no Estatuto do Servidor 

Público (LC 04/1990) e legislações de carreira, estabelecendo que: “Art. 

1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público os órgãos da Administração Pública Direta, as Autarquias e as 

Fundações do Estado de Mato Grosso poderão efetuar contratação de 

pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos neste 

Decreto. Art. 2º Consideram-se como de necessidade temporária de 

excepcional interesse público as contratações que visem a: (...) IV – 

admitir professores substitutos ou professores visitantes, inclusive 

estrangeiros: (g.n.) a) pela Fundação Universidade do Estado de Mato 

Grosso; b) pela Secretaria de Estado de Educação; (g.n.) (...) Art. 8º As 

contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo 

máximo de: I – 6 (seis) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos I 

e III, deste decreto; II – 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no Art. 

2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, deste decreto; (g.n.) III – 24 (vinte e quatro) 

meses, nas hipóteses previstas nos Arts. 2°, inciso VI, 3°, 4°, incisos I, II, 

IV, V, VI e VII e 6°, deste decreto; Parágrafo único. Na hipótese de 

qualificação profissional, previsto no Art. 4°, inciso III, deste decreto, o 

prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo 

de afastamento do servidor substituído. Art. 9º Os prazos previstos no 

artigo anterior poderão ser prorrogados apenas uma vez, por igual 

período, desde que haja a devida motivação e o interesse público assim o 

exigir. (...)” (g.n.) Vê-se que a espécie de contratação nos autos não se 

enquadra na legislação estadual, eis que ultrapassado o prazo, não 

estando claro, inclusive, as circunstâncias da contratação conforme 

especificação legal – ônus probatório que é imposto ao requerido. Por 

essa premissa, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos por 

não observância às regras que embasam esta espécie de relação. Nesse 

sentido, é a jurisprudência do STF: ADMINISTRATIVO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO 

DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 

658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). 

DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS 

SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO 

ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS 

EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo 

determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional 

interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 

37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos 

em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do 

art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso 

extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da 

repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a 

matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado 

em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)” De 

consequência, aplica-se o art. 19-A, da lei 8036/90. Art. 19-A. É devido o 

depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela 

Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001). Como contrato temporário possui 

natureza precária e excepcional, sua nulidade outorga somente direito ao 

saldo de salário e FGTS, sendo indevidas as demais verbas indenizatórias 

(férias com acréscimo de 1/3, descanso semanal remunerado, 

gratificação natalina, aviso prévio e seguro desemprego). Por fim, não é 

possível outorgar ao contratado temporário maiores direitos que o próprio 

servidor concursado possui. Sobre a indenização por danos morais, 

razão não assiste a parte reclamante, uma vez que o sofrimento imposto à 

vítima, para que seja passível de indenização, deve possuir certa 
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magnitude ou dimensão, sob pena de não gerar obrigação de indenizar. 

(Precedente: Apelação Cível Nº 70065027245, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 

24/06/2015). Por fim , indefere-se o requerimento de inversão do ônus da 

prova porque não se admite contra a Fazenda Pública, face à 

incompatibilidade com as normas de distribuição contempladas no Código 

de Processo Civil. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade 

dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 

8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de 

FGTS), nos períodos de 02/2012 a 02/2016, acrescidos de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica 

da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo 

IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, respeitando o teto 

do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000320-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER DA MOTA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLAN ADIB FARES OAB - MT9265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000320-86.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: HELDER DA MOTA OLIVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

ação de execução de honorários periciais arbitrados no processo de 

número de 8883 -32.2009.811.0003 – Código 426713, proposta por 

HELDER DA MOTA OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Citado, o executado não 

apresentou embargos. Passa-se à decisão. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a certidão 

original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la para fins do disposto 

no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem 

da certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002655-49.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON QUINTILIANO GUIMARAES (EXEQUENTE)

VILMAR JORGE VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002655-49.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: VILMAR JORGE VIEIRA, 

WILSON QUINTILIANO GUIMARAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença proposta 

por VILMAR JORGE VIERA e WILSON QUINTILIANO GUIMARÃES em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento, 

respectivamente, dos valores atualizados de R$ 3.487,95 (três mil, 

quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos) e R$ 

3.756,70 (três mil, setecentos e cinquenta e seis reais e setenta 

centavos). Intimado, o executado concordou com os cálculos 

apresentados pelos exequentes. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito de VILMAR JORGE VIERA no valor de R$ 3.487,95 (três mil, 

quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos) e de 

WILSON QUINTILIANO GUIMARÃES no montante de R$ 3.756,70 (três mil, 

setecentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos). Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Juizado Especial Criminal Unificado

Portaria

PORTARIA Nº 01/2020-JET

A Excelentíssima Senhora Doutora Patrícia Ceni, Juíza de Direito designada 

para atuar perante o Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos 

do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser 

convocados extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do 

Torcedor e dos Grandes Eventos, na Arena Pantanal, no dia 22.01.2020 

(quarta-feira) das 19h00min às 23h00min

JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR

Thais Oliveira Nascimento (Assessora)

Ivana Luciano Ferri (Gestora Judiciária)

Felipe Mônaco Balakireu Resende (Técnico de Informática)

Eurico Eduardo de Amorim (Agente da Infância)

Anselmo Rodrigues do Prado Filho (Agente da Infância)

Rubens Danilo T. Rodon (Motorista)

Art. 2° Os servidores convocados deverão requerer a este Magistrada o 

direito aos créditos de horas decorrentes dos serviços realizados, nos 

termos do artigo 13, § 1º, da Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz 

Diretor do Foro da Capital – Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA 

nº 0705695-83.2015.8.0001, para averbação na ficha funcional.

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Patrícia Ceni

 Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 10, DE 15DE JANEIRO DE 20 20

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.1/2019, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Eliane de Fátima K. Nunes, matrícula nº 

7381, como Gestora Judiciário substituta, na Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher, no período de 12 a 21 de 

fevereiro de 2020, em razão do usufruto de férias da servidora Érica Sara 

Sodré Bortoloti Narloch, matrícula nº 11740.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001163-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER HENRIQUE LEMOS (REQUERIDO)

DOUGLAS AUGUSTO LEMOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001163-50.2016 Ação: Busca e Apreensão Autora: Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados. Réus: Kleber Henrique Lemos e 

Douglas Augusto Lemos. Vistos, etc... COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUL MT, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a 

presente ação de “Busca e Apreensão” em desfavor de KLEBER 

HENRIQUE LEMOS E DOUGLAS AUGUSTO LEMOS, devidamente 

qualificados, e após seu processamento, apresentou manifestação às 

(fls.107/111), vindo-me conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos propostos por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO – SICREDI SUL MT, em desfavor de KLEBER HENRIQUE LEMOS E 

DOUGLAS AUGUSTO LEMOS. Em consequência, tendo a transação efeito 

de sentença entre as partes, julgo extinto o processo com julgamento de 

mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo 

Civil. Custas pela parte ré – Kleber Henrique Lemos. Façam as baixas 

devidas. Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de março de 2017. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000941-82.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DE NOVAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que conforme juntado nos autos, as custas judiciais e a taxa 

judiciária foram devidamente recolhidas e arrecadadas pela PARTE 

REQUERIDA. Porém o pagamento do valor do cartório distribuidor não foi 

realizado. Sendo assim, nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, INTIMO a PARTE REQUERIDA para no prazo de 05 (cinco) 

dias efetuar o recolhimento do valor de R$14,81 ao Cartório Distribuidor. O 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor, conforme CNGC/MT e 

Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuado o pagamento, juntar o 

comprovante de depósito/transferência, conforme Lei nº 7.603/2001.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000539-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que conforme juntado nos autos, as custas judiciais e a taxa 

judiciária foram devidamente recolhidas e arrecadadas pela PARTE 

REQUERIDA. Porém o pagamento do valor do cartório distribuidor não foi 

realizado. Sendo assim, nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, INTIMO a PARTE REQUERIDA para no prazo de 05 (cinco) 

dias efetuar o recolhimento do valor de R$14,81 ao Cartório Distribuidor. O 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor, conforme CNGC/MT e 

Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuado o pagamento, juntar o 

comprovante de depósito/transferência, conforme Lei nº 7.603/2001.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 915764 Nr: 278-48.2019.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS, ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 VISTO.

Trata-se de Pedido de Providências oriundo da Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso, em que o setor de Auditoria da CGJ identificou 

que a ex-tabeliã interina do Cartório do Primeiro Ofício, Sra. Rosângela 

Auxiliadora Garcia Peres, devido lançamentos equivocados no item 

"Remuneração Bruta do Interino" – Sistema GIF, possui uma dívida com o 

Poder Judiciário referente ao repasse do excedente do teto constitucional 

no valor de R$ 4.953.900,14 (quatro milhões novecentos e cinquenta e 

três mil, novecentos reais e quatorze centavos).

Devidamente intimada, a Sra. Rosângela Auxiliadora Garcia Peres 

apresentou a petição e documentos (fls. 85/95) contestando os valores 

cobrados pela Corregedoria do Tribunal de Justiça argumentando, o que 

foi aceito pelo órgão censor, sendo apurado pelos controladores de 

arrecadação o valor real devido de R$ 3.022.768,81, (três milhões, vinte 

dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos), o 

que foi devidamente quitado pela ex-tabeliã interina, hoje tabeliã substituta 

da serventia – recibo fls. 108.

Dessa forma, determinado pela Corregedoria Geral de Justiça - fls. 109, 

determino o arquivamento destes autos com as baixas necessárias.

Considerando o teor da certidão de fls. 110, comunique-se ao delegado 

responsável pelo expediente (Ofício 144/2018-DF) hoje convertido no feito 

geral criminal distribuído com numeração única 6284-82.2019.811.0064 – 

código 693808, que atualmente se encontra em carga para ao Centro 

Integrado de Segurança e Cidadania – CISC, da quitação da dívida 

relacionada ao procedimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 932154 Nr: 5507-86.2019.811.0003

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANE DE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO FRANCISCO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957, VILSON CIRILO DE REZENDE - 

OAB:OAB/MT 21733/O
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 VISTO.

Considerando os termos da petição de fls. 10, autorizo a colheita de 

material genético para exame de DNA, o qual se dará no Laboratório de 

Análises Clinicas São João, situado à Avenida João Ponce de Arruda, 

2196, Centro, Rondonópolis-MT.

 Designo o dia 12 de fevereiro de 2020, às 16horas para a coleta do 

material genético e consequente realização do exame pericial, cujo valor 

será custeado pelas partes (mediante rateio igualitário) que na data ora 

designada deverá apresentar o valor de R$ 250(duzentos e cinquenta 

reais).

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000035-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA REGINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Face o teor da petição que noticia que o réu 

ofereceu pagamento de valores para o cumprimento da condenação, com 

fulcro no disposto no art. 526, §3º, do CPC/2015, declaro satisfeita a 

obrigação e extinto o processo, vez que o autor não se opôs ao 

pagamento pelo réu. Autorizo o levantamento dos valores depositados, 

devendo ser observada a conta bancária indicada pela parte autora. Após 

o transito em julgado, expeça-se o alvará. Após o cumprimento de todas 

as formalidades necessárias, inclusive eventuais baixas e/ou liberações 

nos sistemas, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004742-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR LUIS GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA OAB - MT10071-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDICTO CELSO BENICIO OAB - SP20047 (ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1004742-06.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: Vitor 

Luis Gonçalves Ré: Banco BMG S/A Vistos, etc. VITOR LUIS 

GONÇALVES, pessoa física com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação Declaratória de 

inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Material e Moral’ em 

desfavor de BANCO BMG S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

aduzindo: “Que realizou empréstimo na forma consignada para com o 

requerido, no valor de R$ 7.329,00 (sete mil trezentos e vinte e nove reais) 

‘cartão nº 5313041485696020’, em parcelas fixas de R$ 385,74 (trezentos 

e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), vindo a quitar o 

empréstimo em julho de 2011; que o requerido nunca forneceu cópia do 

contrato ao autor; que o banco deve ao autor a quantia de R$ 22.757,68 

(vinte e dois mil setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito 

centavos), que por diversas vezes o requerente tentou junto ao banco 

requerido o cancelamento das quantias que estavam sendo debitadas, 

sem sucesso; que ingressou com pedido junto ao Procon, também sem 

sucesso; que diante da não resolução da problemática ingressou com a 

presente ação; requer a procedência do pedido para condenar o réu ao 

pagamento de indenização por danos morais e materiais. Junta 

documentos.” Devidamente citada a requerida contestou a ação alegando: 

“Que preliminarmente a pretensão de reparação civil prescreve em 5 

(cinco) anos; que tendo em vista que o termo final do contrato ocorreu em 

07/2011 e a parte requerente somente interpôs a demanda em novembro 

de 2016, deve ser acolhida a prescrição; no mérito que por se tratar de um 

desconto consignado na forma inicial e que portanto o desconto em folha 

refere-se a parcela 1/1; que o cartão não previsão para os términos, 

tendo em vista que depende dos gastos e pagamentos; que a parte autora 

firmou o contrato , utilizou o crédito e busca esquivar-se do pagamento; 

que inexiste cobrança indevida; que inexiste dever de indenizar, nem dano 

moral configurado. Requereu por fim a improcedência da demanda.” Sobre 

a contestação, manifestou-se a parte autora (fls. 152/154). Foi 

determinada a intimação das partes acerca de eventual pedido de dilação 

probatória (fls.155/157), oportunidade onde ambas as partes requereram 

o julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no 

caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos 

autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, passo ao 

julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, “Constante dos autos elementos de 

prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, 

inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a 

controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF AgRg Rel. Min. Sálvio 

Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual forma, “Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª Turma, Resp 2.832, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 9.513). No caso em 

tela, a pretensão levada a efeito pelo autor é a declaração de inexistência 

de dívida, cumulada com danos materiais e morais, segundo a qual, faz 

jus. A preliminar de que os pedidos do autor estão prescritos não há como 

prosperar em sua totalidade. Isto porque, em que pese aventar na inicial 

que o contrato teve seu fim em julho de 2011 as cobranças persistiram, ou 

seja, não há como aplicar prescrição em valores que ainda estão/estavam 

sendo debitados até a data da propositura da ação. O artigo 27, caput, do 

Código de Defesa do consumidor dispõe que prescreve em 5 (cinco) anos 

a pretensão a reparação de danos. O termo inicial da prescrição tem seu 

início quando da efetiva ciência do consumidor do suposto dano. No caso 

concreto, as cobranças se perpetuaram desde o alegado fim do contrato 

até ao menos a interposição da presente demanda, conforme demonstra 

os documentos carreados aos autos junto com a inicial e ainda com a 

impugnação. De outra vertente, o lapso temporal entre os danos pleiteados 

até o despacho do juízo determinando a citação (causa interruptiva da 

prescrição, art. 202, I, Código Civil), ocorrido em 13.01.2017, alcança 

parcialmente reconhecer a prescrição acerca de algumas cobranças 

postas na peça inicial. Do exposto, acolho em parte a preliminar arguida, 

para fim de declarar prescritas as cobranças anteriores à janeiro de 2012. 

No mérito, analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas 

partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação merece parcial acolhimento, pois, em que pese à versão 

defensiva trazida na contestação, entendo que houve provas suficientes 

a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, 

deve ser debitado à ré, que não obteve êxito em demostrar regular 

existência de relação contratual lícita e válida entre as partes. A ré, por 

intermédio de seu bastante procurador, ao apresentar a sua peça 

defensiva não obteve total êxito em comprovar qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, cujo ônus era seu, eis que se 

trata de relação de consumo. Por outro lado, o autor cumpriu com o ônus 

que lhe incumbia, qual seja, informou que o contrato de empréstimo 

realizado estava quitado e demonstrou que os descontos perpetuaram-se. 

Ainda importante destacar que a ré não apresentou qualquer indício de 

prova de que as cobranças eram lícitas, legais, exigíveis. Referida 

exigibilidade dos descontos poderia ser facilmente comprovada pela parte 

ré, com a apresentação de contratos, demonstrativos de saques 

realizados, ou qualquer outra prova que demonstrasse a regular 

permanência da relação jurídica. A ré não desincumbiu-se do ônus que lhe 

era próprio, qual seja, demonstrar que os descontos realizados na conta 

do autor são próprios de regular contratação e utilização de serviço de 

cartão de crédito com desconto em folha, como alegou em sua 

contestação. Em caso análogo, a jurisprudência assim tem-se 
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manifestado: “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO 

PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA REGULAR 

CONTRATAÇÃO PELO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO NÃO 

CUMPRIDO. DEVER DE CAUTELA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM 

CONFERIR A REGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. 

RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL 

PRESENTE ENTRE A CONDUTA ILÍCITA E O DESCONTO NA FOLHA DE 

PAGAMENTO DO AUTOR. DANOS MATERIAIS QUE DEVEM SER 

MANTIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos 

estes autos, acorda a 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Ceará, em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL DO BANCO BRADESCO S/A 

PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL 

INTERPOSTA PELO AUTOR, JOÃO BOSCO COELHO MACHADO PARA 

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para acrescentar à condenação a 

indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida e correção monetária, pelo INPC, a contar da data do evento 

danoso, ou seja, a partir da data em que se iniciaram os descontos 

indevidos na folha de pagamento do autor, mantendo-se inalterada o 

restante da decisão vergastada. Fortaleza, 28 de julho de 2015” (TJ-CE - 

APL: 00240397720008060112 CE 0024039-77.2000.8.06.0112, Relator: 

HELENA LUCIA SOARES, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

28/07/2015) Evidente ressaltar que em que pese a ré elencar toda a 

dinâmica dos fatos, bem como colacionar aos autos documentos, esse 

são daqueles imprestáveis com a finalidade de eximir-lhe 

responsabilidade, ou de configurar como lícito e válido o negócio jurídico. É 

dever da instituição financeira, pela própria natureza da prestação de 

serviço que oferece, manter em sua posse toda a documentação exigida 

quando da concessão de qualquer modalidade de crédito ofertado e, 

claro, exibi-la quando necessário, como por exemplo para contestar ação 

judicial. Do exposto, declaro inexigíveis as cobranças realizadas entre 

janeiro de 2012 até novembro de 2016, e as demais realizadas após a 

propositura da demanda. No que tange o dano moral, entendo que esse 

também é ocorrente. Uma vez declarada a dívida inexigível, a perpetuação 

de descontos diretamente lançados na folha de pagamento do autor é 

situação que extrapola o mero aborrecimento do cotidiano. Nessa mesma 

linha é o pacífico entendimento jurisprudencial: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

Cartão de crédito consignado – Autor que, até o ano de 2012, utilizou 

referido cartão, e os descontos eram efetuados regularmente em sua 

folha de pagamento – Posteriormente, não recebeu mais faturas de cartão, 

tampouco utilizou, no entanto, débitos continuaram ser feitos em sua folha 

de pagamento, conforme documentação carreada nos autos – Conduta 

abusiva da instituição financeira – Cobrança de valores em decorrência do 

não uso o cartão de crédito e indevida reserva de margem consignável de 

salário que devem ser coibidas – Ato ilícito configurado – Débito que deve 

ser declarado inexigível – Instituição financeira que, mesmo intimada a 

juntar aos autos todas as faturas do cartão de crédito utilizado pelo autor, 

quedou-se inerte – Dano moral configurado – "Quantum" indenizatório 

fixado dentro dos limites norteadores para o caso dos autos – Art. 252, do 

RITJESP – Sentença mantida – Recurso não provido.” (TJ-SP - APL: 

00008283620148260315 SP 0000828-36.2014.8.26.0315, Relator: Lígia 

Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 30/11/2015, 14ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 01/12/2015) Resta somente a fixação do 

quantum indenizatório. Para a fixação do valor do dano moral, inexiste 

critério definido, pois por não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou 

até mesmo impossível a fixação da indenização em valor equivalente ao 

dano, mormente como na situação de abalo de crédito, onde não há 

previsão legal específica no Código Civil acerca do correspondente dano 

moral ou mesmo patrimonial. Também, se à falta de critérios objetivos da 

lei, o juiz tem de se valer da prudência para atender, em cada caso, às 

suas peculiaridades, assim como à repercussão econômica da 

indenização do dano moral, o certo é que o valor da condenação, como 

princípio geral: “não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de 

enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo” (Humberto 

Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46). No que tange a fixação do dano, 

área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar 

em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também à repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, a presente ‘Ação Declaratória c/c Indenização por Dano 

Moral’, promovida por VITOR LUIS GONÇALVES, com qualificação nos 

autos, em desfavor de BANCO BMG S/A, com qualificação nos autos, 

para o fim de: a) declarar inexigíveis os descontos realizados entre 

Janeiro de 2012 até a presente data, sendo cargo da parte autora 

comprovar cada desconto quanto da apresentação do cálculo para 

eventual pedido de cumprimento de sentença; deve ainda a parte ré 

abster-se de realizar novos descontos, sob pena da multa única de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais); b) condenar a ré a proceder a devolução dos 

valores descontados na folha de pagamento do autor, devendo incidir 

juros (1% a.m. simples) a partir da citação e correção monetária 

(INPC/IBGE) a partir da data de cada efetivo desconto; c) condenar a ré ao 

pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos 

morais, devendo incidir juros (1% a.m. simples) e correção monetária 

(INPC/IBGE) a contar desta decisão. Condeno-a também ao pagamento de 

custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação. Transitada em julgado em não havendo 

pedido de cumprimento de sentença, e pagas as custas devidas, o que 

deve ser certificado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt., 11/Julho/2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437575 Nr: 6243-22.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES SANTA CLARA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Em complementação à certidão de folhas nº 925, CERTIFICO e dou fé que 

a parte REQUERIDA efetuou o pagamento das Custas Processuais no 

valor de R$ 153,50 por meio da Guia nº 80541.303.11.2019-0, arrecadada 

em 14/11/2019, conforme se pode verificar às folhas nº 926.

Certifico ainda que, a parte REQUERIDA efetuou o pagamento do valor de 

R$ 18,06 referente ao Cartório Distribuidor de forma equivocada por meio 

de Guia do FUNAJURIS, conforme folhas nº 927, sendo que deveria ser 

transferido/depositado na conta do referido Cartório, por ser particular, 

conforme conta corrente especificada na intimação de folhas nº 922, 

disponibilizado no DJe nº 10.615 de 07 de novembro de 2.019.

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, RENOVO a 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetue o recolhimento do valor de R$ 18,06 ao Cartório Distribuidor (não 

oficializado), esclarecendo que, o valor deverá ser depositado/transferido 

para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em 

nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, 

sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014887-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE ROCHA DE SOUSA (REQUERIDO)

JOSE ROCHA DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1014887-19.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Barra do 

Garças - MT Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: José Rocha de 

Sousa – Me e Outro. Vistos, etc. Considerando a ausência de registro de 

penhora na matrícula de n°35.469 (ID 26348151, pág.16/17), hei por bem 

em determinar a expedição de ofício ao Juízo deprecante, solicitando a 

juntada do termo de penhora do imóvel retromencionado, eis que 

indispensável para o cumprimento da presente missiva. Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 22 de janeiro de 

2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000571-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DA COMARCA 

DE RONDONOPOLIS - ASPOJUR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000571-64.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Associação dos Servidores do Poder Judiciário da Comarca de 

Rondonópolis – ASPOJUR . Réu: São Francisco Sistema de Saúde. Vistos, 

etc. ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DA 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - ASPOJUR, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito” em desfavor de SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAÚDE, pessoa 

jurídica de direito privado, pelos fatos elencados na inicial, requerendo os 

benefícios da Justiça Gratuita. D E C I D O: O Código de Processo Civil de 

2015 disciplina em seção exclusiva o benefício da justiça gratuita nos arts. 

98 a 102, revogando parcialmente a Lei 1.060/50, na forma do art. 1.072, 

III, do NCPC. Assim, dispõe o art. 98, do CPC, que: "a pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". Sobre a temática o 

novo sistema processual ao regular o instituto do benefício da justiça, 

consolida entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos 

instrumentos para o maior dimensionamento do direito fundamental da 

justiça gratuita. A justiça gratuita compreende a teor do que disciplina o § 

1º, do art. 98, do CPC abrange: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os 

selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, 

dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à 

testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário 

integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização 

de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados 

essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração 

do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em 

português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com 

a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da 

execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de 

recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos 

processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX 

- os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da 

prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à 

efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no 

qual o benefício tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento 

diverso do anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de 

que a simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela 

pessoa natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Isso porque, faz se necessária uma interpretação 

sistemática do disciplinado no art. 98, no § 3º, do art. 99, do CPC/15 e no 

inc. LXXIV, do art. 5º, da CF, sendo imprescindível na forma do texto 

constitucional a comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse 

esteio, assevera a Ticiano Alves e Silva: “Como se vê, o direito à 

assistência jurídica integral e gratuita é bem amplo, abarcando os três 

direitos acima mencionados. E não poderia ser diferente, considerando 

que, além de vedar a autotutela, o Estado objetiva fundamentalmente 

construir uma sociedade justa, livre e solidária, reduzir as desigualdades e 

promover o bem de todos, sem discriminação (art. 3º, CF). Não assistir 

aqueles que não possuem recursos para ir a juízo, desamparando-os, é o 

mesmo que lhes negar proteção jurídica. De nada valeria as leis, se, ante 

uma violação, aos pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal 

e o restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

igualdade seria agredido na hipótese. Em relação, especificamente, ao 

direito à justiça gratuita, depreende-se da Constituição Federal que seus 

titulares são os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, conforme o 

caput do art. 5º, embora tal ilação reste superada há muito por uma 

interpretação favorável aos direito fundamentais. Além disso, pode-se 

igualmente afirmar que o requisito para o gozo da gratuidade da justiça é a 

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

satisfaz com a mera afirmação ou alegação sem prova.” (Novo CPC 

doutrina selecionada, v. 1: parte geral. Salvador: juspodivm, 2015, p. 807). 

Assim, intime-se a parte autora, via seu bastante procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o estado de hipossuficiência, sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Transcorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 23 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.
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Ação: Indenização por Danos Morais
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 Vistos, etc...

 NATANIEL MARTINS DOS SANTOS FILHO, SIMONE SILVESTRE DOS 
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SANTOS e BRENNO SILVESTRE MARTINS DOS SANTOS, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressaram neste juízo com a 

presente 'Ação de Indenização por Dano Moral' em desfavor de SANTA 

CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS e 

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS UNIDOS LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, aduzindo:

 “Que, no dia 08 de julho de 2015, a autora foi internada no hospital, pois 

estava em trabalho de parto; que, após o parto a autora foi diagnosticada 

portadora de sífilis, bem como seu filho Brenno, recém nascido, os quais 

tiveram que passar por extenso tratamento em razão do diagnóstico; que, 

ocorrer que nunca teve sífilis, muito menos o seu filho; que, quando 

recebeu o resultado disse que isso seria impossível, pois a única pessoa 

com quem tinha relações sexuais era com seu companheiro, pai de seu 

filho, porém, mesmo tendo requisitado mais exames, seu pedido não foi 

atendido e foi iniciado o tratamento de combate à sífilis nela e em seu filho; 

que, Nataniel, companheiro da autora, inconformado com o resultado 

positivo de sua companheira, fez exames no laboratório central de 

Rondonópolis dia 22 de julho de 2015, sendo que o resultado indicou não 

reagente, ou seja, não portador de sífilis; que, no dia 03 de agosto de 

2015, a autora e seu filho fizeram novo exame e o resultado foi não 

reagente; que, com o diagnóstico anterior a relação entre o casal sofreu 

forte abalo, onde passaram a desconfiar e acusar um ao outro pelo 

contágio família; que, desde a suposta infecção de sífilis a vida dos 

autores se transformou em um verdadeiro ‘inferno’; que, seu filho ficou 

internado até o dia 18 de julho de 2015, tomando medicação; que, foram 

semanas de angústia, assim, buscam ser indenizados por dano moral, 

requerendo a procedência da ação, com a condenação das rés nos 

encargos da sucumbência. Juntam documentos e dão à causa o valor de 

R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), postulando a ação sob o 

manto da assistência judiciária”.

 Devidamente citadas, contestaram o pedido, onde procuram rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pelos autores, dizendo:

 “Laboratório de Análises Clínicas Unidos Ltda – que, ao realizar o exame 

na primeira autora, chegou a um resultado positivo, sendo que já alerta no 

próprio laudo a possibilidade de resultado falso positivo ou falso negativo, 

de forma que deve ser interpretado de acordo com a história clínica do 

paciente; que, no caso caberia ao médico assistente requisitar a 

realização de outro exame, para confirmar ou descartar a doença, o que 

não aconteceu; que, no caso há total ausência de ilícito no agir do réu. 

Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis - que, no caso 

dos autos, como o exame da mãe acusou a doença de sífilis, era 

imprescindível que a criança fosse tratada imediatamente, vez que os 

seus efeitos da ausência do tratamento são nefastos; que, a aplicação da 

penicilina, antibiótico usado para trará a sífilis, mesmo em caso de uso 

equivocado, não traz nenhum mal ao organismo; que, no caso não há que 

se falar em dano moral, vez que inexiste qualquer conduta culposa ou 

nexo de causalidade entre a conduta e o dano, assim, requerem a 

improcedência da ação, com a condenação dos autores nos ônus da 

sucumbência. Juntam documentos”.

 Sobre as contestações, manifestaram-se os autores. Foi determinada a 

especificação das provas, havendo requerimentos de ambas as partes. 

Saneado o processo, foi deferida a prova pericial, bem como a prova oral. 

A prova pericial foi realizada, havendo manifestação das partes. Na 

audiência de instrução e julgamento fora tomado o depoimento pessoal da 

autora, bem como a oitiva de duas testemunhas, havendo desistência das 

demais, sendo designado dia e horário para apresentação de memoriais, 

onde as partes reprisaram as teses anteriormente esposadas. Houve 

manifestação do Ministério Público, vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Nataniel Martins dos Santos Filho, Simone Silvestre dos Santos e Breno 

Silvestre dos Santos aforaram a presente ação de indenização em 

desfavor de Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis e 

Laboratório de Análises Clínicas Unidos SC Ltda, porque, segundo a inicial, 

no dia 08 de julho de 2015, a autora fora internada, pois, estava em 

trabalho de parto, onde, mais tarde nasceu Brenno, sendo que, após o 

parto foram diagnosticados como portadores de sífilis, passando por 

extenso tratamento em razão do diagnóstico, causando-lhes sofrimentos.

 Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e 

diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação 

merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça 

defensiva, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa 

pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa 

ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele 

momento exigia.

 De início, cumpre destacar que, na espécie, são aplicáveis as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que os 

laboratórios são considerados prestadores de serviços e os pacientes 

considerados consumidores, por serem os destinatários finais desses 

serviços.

 Trata-se, pois, de responsabilidade objetiva, cujo fundamento legal 

encontra-se no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual 

estabelece que:

 "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sob sua fruição e riscos".

 Acerca da matéria, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

 "Lembre-se, por derradeiro, que os laboratórios de análises clínicas, 

bancos de sangue, centro de exames radiológicos e outros de altíssima 

precisão, além de assumirem obrigação de resultado, são também 

prestadores de serviços. Tal como os hospitais e clínicas médicas, estão 

sujeitos à disciplina do Código do Consumidor, inclusive no que tange à 

responsabilidade objetiva". (in Programa de Responsabilidade Civil. 4. ed. 

rev., aum. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2003 p. 282-283).

 Além disso, reza o Código Civil, em seu artigo 186, quanto ao ato ilícito:

 "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito".

 Feitas tais considerações, analisando os autos, verificou-se que o 

Laboratório réu, Laboratório de Análises Clínicas S/C LTDA, forneceu um 

resultado falso de exame de sangue, indicando a existência – sífilis - de 

nefasta doença da qual a autora não era portadora, bem como seu marido 

e filho.

 Assim, a responsabilidade da ré reside no fato de não ter tido a cautela 

de repetir o procedimento em prazo hábil, de modo a garantir a segurança 

do resultado fornecido, sobretudo por se tratar de moléstia grave.

 Como cediço, constitui obrigação do executor da análise patológica 

fornecer informação correta, fazendo as observações pertinentes.

 Deve-se considerar, ainda, que o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa 

do Consumidor estabelece, como direito do consumidor, a necessidade de 

o produtor/fornecedor divulgar "a informação adequada e clara sobre os 

diferentes produtos e serviços (...) bem como sobre os riscos que 

apresentam."

 Do parecer do ilustre representante do Ministério Público, colhe-se:

 “...consoante consta dos autos, a paciente ora autora fora internada na 

Hospital Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, bem 

como os exames necessários ao procedimento médico foram realizados 

pelo Laboratório de Análises Clínicas Unidos Ltda, de modo que o serviço 

inegavelmente fora prestado por ambos os requeridos”...

 “Ademais, cabe ressaltar que, de acordo com o médico perito, a 

providência cabível a ser tomada quando se recebe um resultado reagente 

do referido exame é seguir o protocolo do Ministério da Saúde, o qual traz 

a Portaria n° 3242 de 30 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o 

Fluxograma Laboratorial da Sífilis e a utilização de testes rápidos para 

tiragem de sífilis em situações especiais, determinando em seu anexo I 

que:

 ANEXO I

 PESQUISA LABORTATORIAL DA SÍFILIS

 (...)

 3 – Do fluxograma Laboratorial da Sífilis.

 (...)

 “Não é permitida a liberação do laudo laboratorial para sífilis com resultado 

reagente obtido somente em uma metodologia diagnostica, excetuando-se 

o caso de seguimento de tratamento”.

 “Logo, o Laboratório ora requerido tem o dever de respeitar as normas do 

Ministério da Saúde, fato que deixou de ocorrer no momento em que o 

resultado reagente com apenas uma metodologia foi liberado aos 

requerentes”.

 “Vale salientar, ainda, que para além da falha no encaminhamento das 

recomendações do Ministério da Saúde, a requerida Santa Casa de 

Misericórdia também incorreu em falha no dever de informações, ao 

comunicar à paciente o resultado adverso sem esclarecê-la de que não se 

tratava de um diagnóstico definitivo e de que seria necessário a realização 
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de novos exames (contraprova) para confirmação ou não do primeiro 

resultado”. (Grifamos, fls.442/443).

 Portanto, incontroversa a falha na prestação do serviço pelos réus, 

decorrente de erro operacional de diagnóstico em teste de triagem, bem 

como na informação prestada pelo médico atuante junto à Santa Casa de 

Misericórdia.

 A propósito, sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

já decidiu:

 "APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES 

CLÍNICAS - EXAME DE SANGUE REALIZADO EM GESTANTE - FATOR RH 

NEGATIVO - RESULTADO EQUIVOCADO - EXPECTATIVA GERADA DE 

RISCO À SAÚDE OU MESMO À VIDA DO NASCITURO, EM VIRTUDE DE 

INCOMPATIBILIDADE SANGÜÍNEA COM A MÃE - DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - 

DATA DA SENTENÇA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA 

CITAÇÃO - ART. 219, CPC - RECURSO PROVIDO - Versando o caso em 

tela sobre a responsabilidade do requerido por fato do serviço e sendo 

inegável que a relação jurídica entre as partes é de consumo (art. 2º e 3º, 

Lei n. 8.078/90), de acordo com o que dispõe o caput do art. 14, do CDC, a 

responsabilidade do fornecedor é objetiva, ou seja, independe da 

existência de culpa. A prestação de serviço defeituosa, pelo requerido, 

caracterizada pela apuração equivocada do fator Rh do sangue da autora, 

então em período gestacional, causou-lhe temor, angústia e sofrimento 

intensos, vez que, em virtude de não ter tomado a "vacina anti-Rh" após o 

segundo parto, ela viu-se diante do risco iminente de o nascituro adquirir 

"eritroblastose fetal", também conhecida como "doença hemolítica 

perinatal", que pode acarretar a morte da criança. (...)" (TJMG, APELAÇÃO 

CÍVEL N° 1.0194.06.055361-8/001 - REL. DES. EDUARDO MARINÉ DA 

CUNHA, j. 18/09/2008).

 E mais,

 "INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXAME LABORATORIAL - 

MAMOGRAFIA - DIAGNÓSTICO ERRADO - ERRO DE DIGITAÇÃO - 

EXISTÊNCIA DE CULPA - QUANTUM FIXADO. A paciente, ao receber um 

exame laboratorial de mamografia em que consta como sugestão 

"achados mamográficos altamente suspeitos de malignidade", foi 

intimamente lesada, fato que causou um transtorno grave principalmente 

em sua segurança e tranqüilidade, sem se falar no amor-próprio estético. 

O laboratório, prestador de serviços, tem o dever e a responsabilidade de 

divulgar informações corretas e precisas, necessárias à exata delimitação 

do bem objeto do contrato". (TJMG, Apelação Cível nº 

2.0000.00.394.927-5/000, Rel. DOMINGOS COELHO, j. 07/06/2003,).

 "Os laboratórios devem tomar as medidas necessárias e possíveis no 

sentido de que os resultados dos exames por eles realizados gerem a 

certeza esperada. Se existe a possibilidade de um resultado denominado 

falso-positivo, o laboratório deve realizar uma contraprova para que seja 

alcançada a certeza necessária, ou mesmo fazer constar ressalvas no 

diagnóstico por ele fornecido, quer quanto à necessidade de exames 

complementares, quer quanto à possível falha no resultado. Sendo o 

exame laboratorial conclusivo, sem qualquer ressalva quanto à 

possibilidade de resultado falso-positivo, e tendo o mesmo noticiado 

categoricamente a presença de um câncer, que na realidade não existia, 

levando a uma desnecessária intervenção cirúrgica para a retirada dos 

ovários da paciente, tem-se como presente o ato ilícito, ensejador da 

indenização por danos morais. Os laboratórios enquadram-se no conceito 

de fornecedor de serviços, estando abrangidos pelo Código de Defesa do 

Consumidor. (...)" (TJMG, Apelação Cível nº 2.0000.00.393385-3/000, Rel. 

Albergaria Costa, j. 04/10/2003).

 No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, in verbis:

 "Responsabilidade Civil. Exame laboratorial. Câncer. Dano moral. 

Reconhecida no laudo fornecido pelo laboratório a existência de câncer, o 

que foi comunicado de modo inadequado para as circunstâncias, a 

paciente tem o direito de ser indenizada pelo dano moral que sofreu até a 

comprovação do equívoco do primeiro resultado, no qual não se fez 

nenhuma ressalva ou indicação da necessidade de novos exames. 

Recurso conhecido e provido" (Resp 241373/SP; Rel. Min. Ruy Rosado de 

Aguiar; DJ 15/05/2000; p. 168).

 "RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO DE DIAGNÓSTICO. EXAMES 

RADIOLÓGICOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS". I - O diagnóstico inexato 

fornecido por laboratório radiológico levando a paciente a sofrimento que 

poderia ter sido evitado, dá direito à indenização. A obrigação da ré é de 

resultado, de natureza objetiva (art. 14 c/c o 3º do CDC). II - Danos 

materiais devidos, tendo em vista que as despesas efetuadas com os 

exames posteriores ocorreram em razão do erro cometido no primeiro 

exame radiológico. III - Valor dos danos morais fixados em 200 

salários-mínimos, por se adequar melhor à hipótese dos autos. IV - 

Recurso especial conhecido e parcialmente provido". (RESP 594 962 / RJ. 

Relator: Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO).

 Do cotejo dos autos, restou evidenciada a má prestação de serviço e o 

descaso dos prepostos dos réus com o consumidor, seja na liberação do 

laudo liberado pelo laboratório, quando sabia que deveria observar o 

determinado pela Portaria 3.242 de 30 de dezembro der 2011, do Ministério 

da Saúde, bem como do médico que naquele momento atuava no hosputal.

 Relativamente ao dano moral ou extrapatrimonial, é cediço que este 

consiste na violação do sentimento da pessoa, que se sente atingida em 

sua honra pela atitude arbitrária do ofensor.

 No caso dos autos, dúvida alguma existe que o resultado do exame feito 

pelo laboratório e seu conteúdo levado a efeito pelo médico à autora de 

que a mesma era portadora de sífilis, bem como seu filho, causou 

problema emocional de alta envergadura, como bem demonstrou em seu 

depoimento pessoal, além da dor de ver seu filho passar por tratamento, 

sem que houvesse necessidade, por desídia, por inércia e/ou desleixo dos 

prepostos dos réus, fato que tanto mal causou às pessoas dos autores 

que não se tem como aquilatar, sabe, apenas e tão somente, quem 

passou.

 O dano moral, nos dizeres de Antônio Chaves "é a dor resultante de 

violação de um bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial". 

(Chaves, Antônio. Tratado de Direito Civil. Vol. III - SP. Ed. Revista dos 

Tribunais. 1995).

 Rizzato Nunes ao tratar dos danos morais discorre que: "... o dano moral 

é aquele que afeta a paz interior da pessoa lesada; atinge seu sentimento, 

o decoro, o ego, a honra, enfim tudo aquilo que não tem valor econômico 

mas causa dor e sofrimento. É, pois, a dor física e/ou psicológica sentida 

pelo indivíduo." (citado por Barboza, Jovi Vieira. Dano Moral: O Problema 

do Quantum Debeatur nas Indenizações por Dano Moral. Curitiba: Juruá, 

2006. pág. 132).

 É cediço que incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de 

seu direito. O processo se rege pelo princípio da verdade real, por meio do 

qual, procura-se um juízo de extrema probabilidade de existência ou 

inexistência dos fatos, obrigando às partes utilizarem de suas faculdades 

processuais, cumprindo ao autor demonstrar em a existência do ato ou 

fato por ele descrito na inicial e ao réu a prova de que destas alegações 

não decorrem as consequências pretendidas pela parte contrária.

 Sobre a questão, a doutrina explica: "A regra que impera mesmo em 

processo é de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será 

constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando 

a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da 

existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, 

circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova" 

Ernane Fidélis dos Santos. Manual de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 

424.

 Sobre a matéria, eis a jurisprudência:

 "INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

SUA EXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO. Para a procedência do 

pedido de dano moral, deverá o autor comprovar que ele ultrapassou o 

patamar dos meros aborrecimentos e desgastes normais advindos de 

qualquer relação comercial, abalando-lhe o crédito, ou colocando-o em 

situação difícil com os seus credores, a ponto de atingir-lhe a moral e a 

honra." (TJMG - Apelação Cível N° 1.0024.04.256160-5/001 - Desª. Selma 

Marques - 11ª Câmara Cível - 19/12/07)

 Sobre a obrigatoriedade de ser provado o abalo moral em casos como o 

dos autos, eis a doutrina: “Seria uma demasia, algo até impossível, exigir 

que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de 

depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o 

descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios 

tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 

esta ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a 

ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma 

satisfação de ordem pecuniária do lesado. Em outras palavras, o dano 

moral existe in re ipsa; deveria inexoravelmente do próprio fato ofensivo, 

de tal modo que, provada a ofensa, uma presunção hominis facti, que 

decorre das regras da experiência comum” (Sérgio Cavalieri Filho, 

Programa de Responsabilidade Civil, 3ª Edição, Malheiros, páginas 91/92).
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 Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de 

serviços, o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem às 

pessoas dos autores, resta fixar o quantum indenizável.

 Ademais, a prova do dano moral reclama simples demonstração do ato 

ilícito.

 Sobre a matéria, pertinente a transcrição doutrinária de Carlos Alberto 

Bittar: "Na concepção moderna da teoria de reparação de danos morais 

prevalece de início, a orientação de que a responsabilização do agente se 

opera por força do simples fato da violação. Com isto, verificado o evento 

danoso, surge 'ipso facto' a necessidade de reparação, uma vez que 

presentes os pressupostos de direito" (Reparação Civil por danos Morais - 

Ed. RT 1993 - p. 202).

 Quanto à dosagem da indenização por danos morais, predomina o critério 

do arbitramento judicial, tendo-se em conta que a reparação do dano moral 

tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor.

 Sendo morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será 

estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se 

apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão 

da lesão sofrida pela vítima.

 Também é importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa 

e a indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável 

enriquecimento de uma das partes e irregular desfalque da outra.

 A relação de equilíbrio entre dano e indenização pode ser mantida em 

qualquer modalidade de responsabilidade civil. O Juiz deverá portar-se 

com equidade e ser extremamente criterioso, tendo como meta a 

prevalência do bom senso e do sentido ideal de justo. Cumpre destacar, 

igualmente, que entre as cautelas a serem adotadas pelo julgador deverá 

estar a de não transformar a indenização em algo meramente simbólico, 

pois, se isto ocorrer estará ferida de morte a responsabilidade civil como 

instituto destinado a promover a reparação de injustas e danosas 

agressões.

 Caio Mário da Silva Pereira leciona: "O problema de sua reparação deve 

ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter 

punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a 

noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, 

corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente 

assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o 

direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso 

é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude 

de solidariedade à vítima" (Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 

60).

 O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do 

abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para 

dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela 

maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

 Segundo Carlos Roberto Gonçalves: "O problema da quantificação do 

dano moral tem preocupado o mundo jurídico, em virtude da proliferação 

de demandas, sem que existam parâmetros seguros para a sua 

estimação. Enquanto o ressarcimento do dano material procura colocar a 

vítima no estado anterior, recompondo o patrimônio afetado mediante a 

aplicação da fórmula 'danos emergentes-lucros cessantes', a reparação 

do dano moral objetiva apenas uma compensação, um consolo, sem 

mensurar a dor. Em todas as demandas que envolvem danos morais, o juiz 

defronta-se com o mesmo problema: a perplexidade ante a inexistência de 

critérios uniformes e definidos para arbitrar um valor adequado". 

(Responsabilidade Civil, Editora Saraiva, 8ª edição, p. 569).

 Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de 

serviços, causando, com sua inércia, dissabores de toda ordem à pessoa 

do autor, resta fixar o quantum indenizável e, em situação como dos 

autos, arbitro em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), indenização esta que 

atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial 

econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do 

ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que 

lhe seja proporcionada.

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Morais" 

promovida por NATANIEL MARTINS DOS SANTOS FILHO, SIMONE 

SILVESTRE DOS SANTOS e BRENNO SILVESTRE MARTINS DOS SANTOS, 

em desfavor de SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS e LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS UNIDOS S/C 

LTDA, com qualificação nos autos, para o fim de condenar os réus, de 

forma solidária, no pagamento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e 

juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão, bem 

como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 

15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 22/janeiro/2.020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 806629 Nr: 16891-85.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNES ELISABETH CHRISTMANN FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS ADMINISTRACAO E PROMOCOES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:OAB/SP 217.967

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por 

AGNES ELISABETH CHRISTMANN FRANÇA, assim, via de consequência, 

mantenho a decisão (fls.294/300v), em sua íntegra.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,22/janeiro/2020.Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 867419 Nr: 5747-46.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNES ELISABETH CHRISTMANN FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS ADMINISTRACAO E PROMOCOES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por 

AGNES ELISABETH CHRISTMANN FRANÇA, assim, via de consequência, 

mantenho a decisão (fls.81/87v), em sua íntegra.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,22/janeiro/2020.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 867534 Nr: 5776-96.2017.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRACAO E PROMOCOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNES ELISABETH CHRISTMANN FRANCA, 

FLAVIO MARTINEZ FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655, LEANDRO 

GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por 

AGNES ELISABETH CHRISTMANN FRANÇA, assim, via de consequência, 

mantenho a decisão (fls.193/199v), em sua íntegra.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,22/janeiro/2020.Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002279-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO PEREIRA FERRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002279-86.2019 Ação: Ordinária de Repetição de Indébito e de 

Reparação por Danos Morais Autor: Célio Pereira Ferraz. Ré: Oi Móvel 

S.A. Vistos, etc... CÉLIO PEREIRA FERRAZ, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor 

de OI MÓVEL S.A. Devidamente citada, apresentara contestação e, 

instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, analisando a impugnação à 

concessão da justiça gratuita concedida em favor da parte autora, não 

verifico nenhum elemento plausível para acolhê-la, haja vista que o réu 

não logrou êxito em comprovar que o autor possui condições de custear 

as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua 

família, assim, mantenho o benefício. De outro lado, com a entrada em 

vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve 

uma profunda alteração das regras substanciais do processo civil 

brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 

de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000106-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA OAB - RJ88561 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALIONE MINERACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000106-55.2020 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Sorocaba - 

SP Autor: Metso Brasil Indústria e Comércio Ltda. Réu: Salione Mineração 

Ltda. Vistos, etc. METSO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Carta 

Precatória” em desfavor de SALIONE MINERAÇÃO LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Cumpra-se a 

presente, expedindo-se o necessário. Caso a secretaria observe a falta 

de alguma peça imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada 

junto ao Juízo Deprecante, com prazo de (30) trinta dias, sob pena de 

devolução imediata. Uma vez cumprida, devolva-se com as baixas 

necessárias, às providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de 

janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000530-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VITAL RAIMUNDO DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH BEZERRA SCHEFFER OAB - MT24291/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000530-68/2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos 

Materiais e Morais Autor: Vital Raimundo de Siqueira. Réu: Banco J. Safra 

S/A. Vistos, etc. VITAL RAIMUNDO DE SIQUEIRA, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 

“Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais” 

em desfavor de BANCO J. SAFRA S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

aduzindo: “Que, em 10 de outubro de 2013, por meio de um leilão realizado 

pelo réu, tendo como leiloeiro o Sr. Ronaldo Milan, o autor adquirira o 

veículo Fiat/Uno Mille Way Econ, Placa OCR5251, Chassi 

nºBD15844AC6574025, Ano/Modelo/fabricação 2011/2012, cor azul; que, 

do Certificado de Registro de Veículo – CRV verifica-se que o autor é 

comprador do automóvel; que, em de 2015, o autor vendera o veículo 

descrito nos autos para o Sr. João Domingues da Cruz; que, o comprador 

utilizava o veículo como táxi, categoria aluguel, possuindo Alvará de 

Licença de Funcionamento e Localização de Táxi; que, quando o Sr. João 

(comprador) fora pagar as guias referentes ao licenciamento e IPVA do 

veículo, o mesmo se deparara com uma restrição judicial que havia sido 

inclusa, em 28/01/2016; que, imperioso ressaltar que a inscrição Renajud 

fora feita em razão do processo distribuído, em 23/11/2012; que, o 

referido feito encontra-se transitado em julgado desde o dia 17 de maio de 

2016; que, o referido processo tem como partes o requerido como autor 

da ação e Sra. Lucia Fernandes Anjos da Silva como ré, sendo esta a 

primeira adquirente do veículo em questão; que, o comprador (Sr. João), 

utilizava o veículo como táxi e não pode fazer o licenciamento, nem mesmo 

dar baixa no veículo devido à restrição judicial decorrente de processo 
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entre o réu e a Sra. Lucia Fernandes; que, o autor fora obrigado a 

comprar novamente o automóvel em questão, pagando o valor de 

R$16.000,00 (dezesseis mil reais); que, fora acordado entre o autor e o 

comprador (Sr. João) que o autor pagaria ao comprador o referente a 03 

(três) meses de diárias, uma vez que o veículo encontrava-se parado, 

impossibilitando que o comprador exercesse seu ofício; que, para poder 

comprar novamente o automóvel em questão, o autor teve que vender o 

seu veículo, o qual utilizava em seu trabalho como vendedor ambulante, 

passando a realizar suas vendas a pé e/ou por meio de transporte 

público; que, não pode o autor correr o risco de sair com o veículo 

readquirido e tê-lo retido, dado que se encontra sem o seu licenciamento; 

que, tendo em conta que o CRLV é o documento obrigatório e deve ser 

apresentado à autoridade de trânsito sempre que solicitado, sob pena de 

multa e perda de pontos na carteira, caso não esteja portando o 

documento ou esteja com o licenciamento atrasado, e ainda, como o 

automóvel encontra-se impossibilitado de se retirar o CRLV, em 

decorrência da restrição judicial; que, o autor sentiu-se obrigado a adquirir 

o mesmo veículo; que, desde então o veículo encontra-se parado na 

garagem do autor; que, por diversas vezes o autor, pelo e-mail de sua 

irmã (neia@atlanticimpex.eu), entrara em contato com o réu, a fim de 

resolver administrativamente tal infortúnio, todavia, teve como resposta 

total descaso por parte do banco requerido, como se nota pelos e-mails; 

que, a conduta do réu configura ilícito civil; que, em sede liminar requer 

que o réu cumpra o pactuado no contrato, ou seja, retire a inscrição 

Renajud; que, no mérito, requer sejam condenada a parte ré a excluir a 

inscrição Renajud, bem como, que o réu seja condenado ao pagamento de 

indenização por danos materiais e morais, atribuindo a causa o valor de 

R$37.620,00 (trinta e sete mil, seiscentos e vinte reais).” A assistência 

judiciária fora deferida e a tutela provisória de urgência fora indeferida às 

(fls.42/44 – correspondência ID 12202578), não sobrevindo recurso. 

Realizou-se audiência de conciliação de (fl.61/64 – correspondência ID 

13110845 a ID 13110857), entretanto, não se obteve êxito. Devidamente 

citado, contestara o pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas 

a efeito pelo autor, dizendo: “Que, preliminarmente, pugna pela extinção do 

feito, arguindo não ser cabível a presente ação, uma vez que a com a 

finalidade de assegurar reflexos de decisões proferidas em sede de ação 

de busca e apreensão; que, se há uma restrição judicial, na verdade, não 

fora baixada pelo juízo, no qual tramitara a ação de busca e apreensão, a 

qual levara o veículo a leilão; que, o artigo 106 do Código de Processo Civil 

dispõe sobre prevenção; que, não há que se falar em nova ação para 

baixa de restrição quando a extinção do feito se der por iniciativa do juízo; 

que, o remédio processual cabível se amoldaria mais apropriadamente ao 

procedimento executório de cumprimento de sentença naquela ação; que, 

no mérito, há que se ressaltar que a referida restrição fora judicial e, 

determinada pelo Juízo após requerimento, já que naquele momento a 

parte tinha parado de realizar as prestações do contrato, tanto é que a 

ação de busca foi ajuizada; que, se houvera demora ou não, a parte 

autora deveria ter peticionado naquele processo, pedindo uma agilidade 

para a baixa da restrição e não ajuizar esta ação entendendo que tal baixa 

é responsabilidade da empresa, e com isso pleiteando o enriquecimento 

indevido; que, o pedido indenizatório (material e moral) não deve 

prosperar, eis que inexiste conduta ilícita praticada pelo réu; que, a parte 

autora não comprovara o alegado dano material, assim, requer a 

improcedência da demanda, com a condenação da autora em custas e 

honorários. Juntou documentos.” Sobre a contestação, manifestar-se o 

autor às (fls.74/78 – correspondência ID 13634758). Foi determinada a 

intimação das partes acerca de eventual pedido de dilação probatória 

(fls.81/82 – correspondência ID 15903366), oportunidade onde as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da demanda, consonância com os 

petitórios de (fls.187/188 – correspondência ID 21063400, e fls.194/195 – 

correspondência ID 22538459). Fora determinado à (fl.101 – 

correspondência ID 18645894) que a parte ré trouxesse cópia do 

Processo nº2675-81.2012.8.06.0030/0, o qual tramitara no Estado do 

Ceará, sendo atendido o comando judicial às (fls.104/184 – 

correspondência ID 19480054 a ID 19491228), vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de 

dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental 

carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro 

desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com 

amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

“Constante dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ, 4ª. Turma, Ag. 14.952-DF, 

rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91, DJU 3.2.92, p. 472). De igual 

forma, “Presentes as condições da ação que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz e não mera faculdade, assim 

proceder” (STJ – 4ª. Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 

14.8.90. DJU 17.09.90, p. 9.513). De início, convém salientar que não se 

trata o caso dos autos de inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, eis que no caso 

dos autos não verifico os princípios basilares da relação consumerista, 

uma vez que o autor adquirira o veículo (placa OCR5251) em leilão e, não, 

diretamente do réu; e, mais, a parte autora revendera o veículo para o Sr. 

João Domingues da Cruz, a fim de que este utilizasse o bem como táxi, em 

consonância com o narrado na inicial, segundo parágrafo do item ‘I’ de 

(fl.06 – correspondência ID 11531048, fl.02) e documentos de (fl.23 – 

correspondência ID 11531162 e fl.24 – correspondência ID 11531205). 

Trata-se de ação de obrigação de fazer com o fulcro de compelir o réu a 

retirar restrição Renajud inserida judicialmente por meio do feito sob 

nº2675-81.2012.8.06.0030/0, o qual tramitara na Vara Única da Comarca 

de Aiuaba, no Estado do Ceará, bem como, a ressarcir os danos materiais 

atinentes à [re]compra do veículo descrito e caracterizado nos autos e, 

consequentemente, responsabilizando o réu ao pagamento de indenização 

por danos morais pelos danos sofridos, em razão do narrado na exordial. 

Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante 

das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não 

merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça de 

ingresso, entendo que não há provas suficientes a demonstrar o tão 

decantado prejuízo, advindo do descumprimento (por parte do réu) de sua 

obrigação a ensejar reparação. O autor alega ter adquirido o veículo 

Fiat/Uno Mille Way Econ, Placa OCR5251, Chassi nºBD15844AC6574025, 

Ano/Modelo/fabricação 2011/2012, cor azul em leilão, não precisando e, 

nem mesmo comprovando, se este era extrajudicial e/ou judicial (fls.21/22 

– correspondência ID 11531136), tendo revendido o veículo para o Sr. 

João Domingues da Cruz, sem precisar valor ou importância despendida, 

em conformidade com o documento de (fl.23 – correspondência ID 

11531162). Ademais, aduz ter sido obrigado a readquirir o veículo pela 

importância de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), conforme documento de 

(fl.31 – correspondência ID 11531090), eis que o mesmo sofrera restrição 

Renajud, na modalidade licenciamento, em conformidade com o documento 

de (fls.25/26 – comprovante ID 11531073), formulando, por conseguinte, 

acordo com o comprado (fls.31/32 – correspondência ID 11531093), 

compreendo, assim, que o banco réu não cumprira com a sua obrigação, 

portanto, comparece aos autos requerendo a condenação do réu a retirar 

a restrição judicial (Renajud), reparar o despendido com a reaquisição do 

bem e a condenação do réu em indenização por danos morais. Pois bem, 

em que pese a alegação do autor, não existem meios de prova nos autos 

suficientes para levar acolhimento dos pedidos. Não há nos autos 

qualquer comprovação de que houvera descumprimento do contrato ou 

mesmo cumprimento de forma lesiva à contratação narrada pelo autor 

(entenda-se por cláusulas contratuais o regulamente do leilão), mesmo 

porque a parte autora comprovara apenas a importância adimplida na 

aquisição do bem e a data, qual seja, o importe de R$12.800,00 (doze mil, 

oitocentos reais), em 30 de outubro de 2013, em conformidade com o 

documento de (fls.21/22 – correspondência ID 11531136), estando 

ausentes as condições do negócio, deste modo, é possível constatar que 

a parte autora alegou e nada provou (art.373, I, CPC). Noutro norte, a ré 

comprovara nos autos com cópia Processo Judicial sob 

nº2675-81.2012.8.06.0030/0 (Busca e Apreensão), o qual tramitara na 

Vara Única da Comarca de Aiuaba, no Estado do Ceará (fls.104/184 – 

correspondência ID 19480054 a ID 19491228), que a inscrição de bloqueio 

de licenciamento inserida pelo Renajud fora apreciada por aquele juízo 

cerca de um ano e meio depois do pleito, em conformidade com os 

documentos de (pedido protocolado em 17.07.2017 à fl.159 – 

correspondência ID 19491192, fl.14 e deferimento e inserção da restrição 

datada de 22.01.2016 às fls.161/162 – correspondência ID 19491228, 

fls.01/02). No mesmo trilho, a parte ré comprovara que o feito sob 

nº2675-81.2012.8.06.0030/0 (Busca e Apreensão) fora extinto por 

abandono da causa (fls.167/169 – correspondência ID 19491228, fl.07/09) 

sem que juízo da Vara Única da Comarca de Aiuaba, no Estado do Ceará 

efetuasse de ofício a baixa do gravame, procedimento padrão no caso em 

comento e, mais, que em 04.06.2018 realizara o pedido de 

desarquivamento e baixa da restrição Renajud às (fls.174/176 – 

correspondência ID 19491228, fls.14/16), pedido este deferido 
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parcialmente [uma vez que deferira, apenas e tão somente, o 

desarquivamento dos autos] de próprio punho pela magistrada, Drª. Leila 

Regina Corado Lobato, em 05.06.2018, à (fl.174 – correspondência ID 

19491228, fl.14), não havendo, até o presente momento, a apreciação do 

pedido de retirada da restrição para bloqueio de licenciamento inserida 

pelo Renajud (art.373, II, CPC). Partindo do conceito de que “obrigação é a 

relação jurídica transitória, de natureza econômica, pela qual o devedor 

fica vinculado ao credor, devendo cumprir determinada prestação positiva 

ou negativa, cujo inadimplemento enseja a este executar o patrimônio 

daquele para a satisfação de seu interesse” (AZEVEDO, Álvaro Villaça. 

Teoria geral das obrigações. Editora RT. 8ª edição – 2000. P.31) 

verifica-se que a obrigação de fazer (retirada da restrição de 

licenciamento do veículo Fiat/Uno Mille Way Econ, Placa OCR5251, Chassi 

nºBD15844AC6574025, Ano/Modelo/fabricação 2011/2012, cor azul) 

pretendida nos autos, sequer existe [como obrigação do réu], eis que a 

parte ré comprovara nos autos que a referida obrigação compete ao juízo 

da Vara Única da Comarca de Aiuaba, no Estado do Ceará e não a si – 

mesmo que tenha diligenciado no sentido de solucionar a questão 

peticionando do feito nº2675-81.2012.8.06.0030/0 (Busca e Apreensão) 

extinto (fls.174/176 – correspondência ID 19491228, fls.14/16), assim, 

cumprindo o determinado pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 

Consequentemente, no caso em análise, não tem aplicabilidade o disposto 

nos artigos 186 e 389 Código de Civil, posto que inócua a obrigação de 

fazer que pretende ver deferida nos autos não sendo verossímil a 

alegação autoral de que o réu violara direito e causara dano ao autor, 

mesmo porque o autor não comprovara nos autos os danos sofridos. No 

tocante à alegação de sofrimento impingido ao autor ao tentar licenciar o 

veículo Fiat/Uno Mille Way Econ, Placa OCR5251, Chassi 

nºBD15844AC6574025, Ano/Modelo/fabricação 2011/2012, cor azul, esta 

inexiste, uma vez que quem não conseguira licenciar o veículo no ano de 

2016 fora o Sr. João Domingues da Cruz, em conformidade com os e-mails 

de (fl.35/36 – correspondência ID 11531211), não merecendo prosperar o 

aludido pleito. Outrossim, mesmo que se analise a questão considerando 

que o autor readquirira o bem em 15 de junho de 2016, conforme acordo 

de (fls.32/33 – correspondência ID 1531093) e, não pudera realizar os 

trâmites de transferência e licenciamento, não há que se falar em dano 

quer de ordem material, quer de ordem moral. Destarte, para que exista o 

dever de indenizar, necessária a presença dos elementos ensejadores da 

responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de 

causalidade entre o primeiro e segundo, os quais devem ressair de forma 

cristalina. Vislumbra-se, pois, que, para se falar em indenização deve-se 

observar três aspectos que são: a ilicitude do ato praticado já que os atos 

regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva 

lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre 

os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada, sendo que a 

inexistência de quaisquer destes pressupostos impossibilita a reparação 

do dano ante a ausência do fato-consequência. Vejamos o que a doutrina 

preconiza: “Deve, pois o agente recompor o patrimônio (moral ou 

econômico) do lesado, ressarcindo-lhe os prejuízos acarretados, à custa 

do seu próprio, desde que presente a subjetividade no ilícito”. (Indenização 

nas Obrigações por Atos Ilícitos, J. Franklin Alves Felipe, Ed. Del Rey, p. 

13, 1995) E ainda: “A responsabilidade civil surge em face do 

descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra 

estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de 

observar um preceito normativo que regula a vida. [...] De qualquer forma, 

ainda prevalece o entendimento de que a culpa em sentido amplo ou 

genérico é sim elemento essencial da reponsabilidade civil, tese à qual 

este autor se filia. Desse modo, pode ser apontada a existência de quatro 

pressupostos do dever de indenizar, reunindo os doutrinadores aqui 

destacados: a) a conduta humana; b) culpa genérica ou latu sensu; c) 

nexo de causalidade; d) dano ou prejuízo”. (Tartuce, Flávio. Manual de 

Direito Civil: Volume Único. Editora Método. 8ª edição – 2018. p. 515-535) 

Em se observando o caso versado nestes autos, tenho que não ficou 

evidenciada a tríade necessária a caracterizar a tipicidade da reparação. 

Há que se ressaltar que o autor não carreou aos autos um mínimo de 

prova a respaldar a pretensão exposta na peça de ingresso, muito embora 

tenha demonstrado interesse, diga-se: alegou e nada provou, pelo 

contrário. Portanto, provado restou nos autos que o autor inicialmente 

adquirira o veículo Fiat/Uno Mille Way Econ, Placa OCR5251, Chassi 

nºBD15844AC6574025, Ano/Modelo/fabricação 2011/2012, cor azul do 

réu, o qual revendera; que anos depois surgira inserção de restrição de 

licenciamento – Renajud [a qual fora realizada de forma extemporânea 

pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aiuaba, no Estado do Ceará, 

tendo o réu solicitado a baixa do gravame em 04.06.2018], desta forma, 

não há que se falar em má prestação de serviço, passível de indenização. 

Sem a aludida prova, ou seja, de que o banco réu tenha obrado com culpa 

ou dolo, impossível admitir a procedência da demanda. Reitere-se que de 

acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competia ao 

autor produzir a prova capaz de suportar a sua pretensão, ou seja, o fato 

constitutivo de seu direito, o que não ocorreu (mesmo porque o réu 

comprovara nos autos que a inserção e permanência da restrição de 

licenciamento Renajud foram realizadas pelo juízo da Vara Única da 

Comarca de Aiuaba, no Estado do Ceará de forma extemporânea, não 

havendo culpa do réu no caso concreto; destacando-se, ainda, que ao 

extinguir o feito aquele juízo não procedera a baixa do gravame). A 

respeito, ensina Cândido Rangel Dinamarco: “Ônus da prova é o encargo, 

atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos 

fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no 

processo. (...) Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao 

autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc. I) 

e ao réu, a dos fatos que de algum modo atuem ou tenham atuado sobre o 

direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja 

modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II; fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições 

consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver 

interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, 

àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca 

adequadamente o tema do onus probandi no quadro do interesse como 

mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho 

de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva a lei 

distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de 

Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso”. (Instituições de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, v. III, p.71-73). E ainda: “Segundo a regra geral estabelecida 

pelos incisos do art. 373 do Novo CPC, cabe ao autor o ônus de provar os 

fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que 

traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica 

deduzida em juízo.”(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito 

Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.657) 

Assim, diante da falta absoluta de elementos que possam respaldar a 

súplica posta na peça vestibular, só há um caminho a ser trilhado, qual 

seja, a improcedência da ação. E nesse trilho é o atual entendimento dos 

nossos Tribunais: “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE 

ACORDO ENTABULADO NOS AUTOS DE AÇÃO REVISIONAL E BUSCA E 

APREENSÃO. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA RECAÍDO SOBRE VEÍCULO E EM RESTRIÇÃO DO SISTEMA 

RENAJUD. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR INTEGRALMENTE 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. Não deve ser conhecido do 

recurso desacompanhado do comprovante de preparo exigido por lei se a 

parte recorrente, regularmente intimada, deixa de regularizar a situação. 

Logo, deixa-se de conhecer o recurso adesivo interposto pela autora. 2. 

No mérito, a prova constante nos autos evidencia que o réu não 

descumpriu a obrigação assumida de, dentro do prazo de 30 dias 

contados da quitação da dívida, proceder na baixa do gravame de 

alienação fiduciária recaído sobre o veículo financiado pela autora. 3. 

Assim como, com o que se tem nos autos, não é possível afirmar que o 

réu contribuiu (deu causa) à demora injustificada na retirada de restrição 

incluída no registro do veículo via sistema RENAJUD. 4. De toda sorte, 

cumpre ponderar que o simples descumprimento ou a simples demora no 

cumprimento do acordo homologado pelo Juízo de outra demanda em que 

litigam (ou... litigaram) as partes não enseja, por si só, indenização por 

danos morais. É o caso em que há alegada demora na baixa de gravame 

recaído sobre veículo. 5. Para que houvesse a obrigação de indenizar, 

deveria a requerente ter comprovado, de forma cabal e efetiva, além do 

descumprimento ou demora no cumprimento - do acordo, a ocorrência de 

prejuízo moral, ônus do qual definitivamente não se desincumbiu nesse 

feito. 6. Sentença, via de consequência, reformada para julgar 

integralmente improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO ADESIVO NÃO 

CONHECIDO E APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70080139934 RS, 
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Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 27/02/2019, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/03/2019) 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO EM AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. 

BAIXA NO GRAVAME. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS 

CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. 

O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, em sua Resolução nº 

320/09 atribui, em seus artigos 8º e 9º, o encargo à instituição financeira 

de providenciar a baixa do gravame, a fim de possibilitar o uso do veículo 

livre de qualquer ônus e embaraços o mais rápido possível, após o 

cumprimento da obrigação pelo devedor. 2. Não se desincumbindo o autor 

do ônus que lhe cabia, no sentido de fazer prova dos fatos constitutivos 

de seu direito, qual seja, a realização do acordo extrajudicial, seu 

cumprimento e a omissão da instituição financeira em determinar a baixa 

do gravame no veículo, não pode o pleito ser acolhido. APELAÇÃO CÍVEL 

CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR 

FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA.” (TJ-GO - Apelação (CPC): 

02459591020168090006, Relator: Gustavo Dalul Faria, Data de 

Julgamento: 20/06/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

20/06/2019) Necessário ressaltar, que em que pese o autor elencar ainda 

situação de suposto dano moral, as provas carreadas aos autos não são 

suficientes para carregar de veracidade sua suposta versão exposta. 

Conforme já dito, o réu fora competente em mostrar que a versão trazida 

na peça vestibular é, no mínimo, conflituosa (especialmente, porque o 

autor não só havia vendido o veículo descrito e caracterizado nos autos 

para terceiro, sendo este a não conseguir licenciar o veículo; como não 

comprovado nos autos que o réu tenho agido com culpa ou dolo no feito 

sob nº2675-81.2012.8.06.0030/0 (Busca e Apreensão); sendo que este 

diligenciara para a baixa do gravame junto ao juízo competente, não tendo 

o autor feito o mesmo). A responsabilidade civil exige a prova do prejuízo 

e do nexo de causalidade entre o ato imputado ao réu e os danos 

efetivamente suportados pelo autor. Indemonstrada ilegalidade do ato, 

impõe-se a improcedência da demanda. Mero incômodo e dissabor 

caracterizam aborrecimentos naturais da vida, fazendo parte do cotidiano 

e plenamente suportáveis, não ensejando indenização por danos morais. 

O dano moral é instituto sério, que deve em verdade recompor o abalo ou 

ferimento à honra, direito subjetivo tão intrínseco do ser humano. Assim já 

disciplina o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, ao conceituar o dano 

moral: “Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando 

seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, 

como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como 

se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que 

acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” 

(GONCALVES, 2009, p.359). Em iguais termos, também leciona Nehemias 

Domingos de Melo “dano moral é toda agressão injusta aqueles bens 

imateriais, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, insuscetível 

de quantificação pecuniária”. (MELO, 2004, p. 9). Outra corrente conceitua 

dano moral como o efeito da lesão, e não a lesão em si, como é o caso do 

doutrinador Yussef Said Cahali que assim o conceitua: “Dano moral, 

portanto, é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, 

sem repercussão patrimonial. Seja dor física – dor-sensação, como a 

denominada Carpenter – nascida de uma lesão material; seja a dor moral – 

dor-sentimento, de causa imaterial.” (CAHALI, 2011, pag. 28). Aguiar Dias 

também sustenta esta espécie de definição, em suas palavras: “O dano 

moral é o efeito não patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão, 

abstratamente considerada. O conceito de dano é único, e corresponde a 

lesão de direito. Os efeitos da injuria podem ser patrimoniais ou não, e 

acarretar, assim, a divisão dos danos em patrimoniais e não patrimoniais. 

Os efeitos não patrimoniais da injuria constituem os danos não 

patrimoniais” (DIAS, 1987, p.852). Por fim, corroborando com o acima já 

exposto, firmo o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário criar 

correntes paternalistas, corroborando por via de consequência com a já 

existente banalização do dano moral, instituto que tem por seu princípio 

natural recompor dano extrapatrimonial efetivamente sofrido. Seria uma 

completa e total inversão de valores, um prêmio indevido, um ferimento 

mortal a boa fé que deve estar presente em todas as relações daqueles 

que habitam em sociedade. Inexistindo comprovada conduta ilícita por 

parte do réu [qual seja a mantença da restrição de licenciamento efetuada 

via Renajud, mesmo após extinção do feito nº2675-81.2012.8.06.0030/0 

(Busca e Apreensão) por abandono da causa, sem baixa do gravame], 

não há que se falar em obrigação de fazer e consequente indenização por 

danos materiais e morais, eis que o autor não comprovara o nexo de 

causalidade no caso concreto, pois, o autor não sofrera a dor da 

impossibilidade de licenciar o veículo Fiat/Uno Mille Way Econ, Placa 

OCR5251, Chassi nºBD15844AC6574025, Ano/Modelo/fabricação 

2011/2012, cor azul do réu, eis que quem fora impossibilitado de promover 

o licenciamento do veículo fora o terceiro estranho à lide, Sr. João 

Domingues da Cruz, sendo, no limite, o autor ilegítimo a pleitear o aludido 

dano moral. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, 

JULGO IMPROCEDENTE, a presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Reparação de Danos Materiais e Morais”, promovida por VITAL RAIMUNDO 

DE SIQUEIRA, com qualificação nos autos, em desfavor de BANCO J. 

SAFRA S/A, com qualificação nos autos, bem como, condeno o autor ao 

pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sob o valor da causa, o qual deverá ser atualizado, 

devendo ser observado o disposto no parágrafo 3º, do artigo 98, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado 

e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de janeiro de 2.020. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014312-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAPLAST -COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1014312-11.2019 Ação: Revisão de Débito c/c Suspensão de Protestos 

Autora: Hidraplast Comércio e Serviços Eireli Réu: Estado de Mato Grosso 

Vistos, etc... HIDRAPLAST COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, com 

qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, com qualificação nos autos. Intimado a 

emendar à inicial, requereu a desistência da ação (fls.34 – ID 26487736), 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O 

pedido formulado pela autora é pertinente, por isso, por isso, deve ser 

deferido, assim, homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É certo que se o 

processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as 

despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu e, nesse 

sentido é a jurisprudência: “A parte que desiste da ação ou reconhece o 

pedido, pondo fim ao processo, responde pelos honorários de advogado” 

(STJ – 2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 

1704.1995, p. 9575. Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser 

analisado à luz da regra contida no art. 90, do Novo Código de Processo 

Civil, que assim se expressa: "Proferida sentença com fundamento em 

desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e 

honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou 

reconheceu". Ou seja, na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de 

suportar a condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o 

tema Yussef Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista 

dos Tribunais, 3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no 

direito anterior, a jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se 

no sentido de que seriam pagos os honorários de advogado pelo 

desistente, máxime quando operada a desistência após a contestação e já 

não podendo ser rejeitada, face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente 

com os princípios adotados, o novo Código de Processo solucionou de 

vez qualquer dúvida que pudesse remanescer a respeito: desde que o 

autor, ajuizando a ação e dela desistindo posteriormente, terá sido quem 

deu causa às despesas do processo, deve-se-lhe impor o encargo do 

pagamento das mesmas, incluindo-se os honorários de advogado da parte 

contrária. Quer o legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a 

desistência tenha o seu patrimônio desfalcado com o pagamento das 

despesas a que se viu compelido a contrair para se defender." Idêntica é 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus 

processual e se impõe quando há desistência da ação, 

independentemente das circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - 
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REsp nº 417.033/PR - Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 

19.08.2002). Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios 

de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o 

presente processo aforado por HIDRAPLAST COMÉRCIO E SERVIÇOS 

EIRELI, desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, com qualificação nos 

autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil. Custas pela autora. Transitada em julgado e feitas as anotações de 

estilo, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 23 de 

janeiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013178-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO VILELA LAZARIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1013178-46.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A Réu: Diogo Vilela Lazarin Vistos, etc... BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, com qualificação nos autos, 

ingressara com a presente ação em desfavor do DIOGO VILELA 

LAZARIN, com qualificação nos autos. Intimado a emendar à inicial, 

requereu a desistência da ação (fls.71 – ID 26953526), vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela 

autora é pertinente, por isso, por isso, deve ser deferido, assim, homologo 

a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. É certo que se o processo terminar por 

desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: 

“A parte que desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao 

processo, responde pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, 

Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. 

Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra 

contida no art. 90, do Novo Código de Processo Civil, que assim se 

expressa: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, 

na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a 

condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o tema Yussef 

Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 

3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no direito anterior, a 

jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que 

seriam pagos os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando 

operada a desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, 

face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, 

o novo Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que 

pudesse remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e 

dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 

incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 

circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). Face ao exposto, 

o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, desfavor de DIOGO 

VILELA LAZARIN, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pela autora. 

Indefiro a expedição de ofícios requeridos pela autora (fl.71), uma vez que 

referida diligência compete à parte e não ao Poder Judiciário. Transitada 

em julgado e feitas as anotações de estilo, arquive-se. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 23 de janeiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001382-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE DIAS LOPES (AUTOR(A))

ADELINO VIEIRA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO(A))

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1001382-58.2019 Ação: Cobrança c/c Indenização por Danos Morais 

Autores: Adelino Vieira dos Reis e Arlete Dias Reis Réu: Itaú Seguros S/A 

Vistos, etc... ADELINO VIEIRA DOS REIS e ARLETE DIAS REIS, com 

qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com a presente ação em 

desfavor de ITAÚ SEGUROS S/A, com qualificação nos autos, e após 

devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção (fl.223 – ID 

24789684), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por ADELINO VIEIRA DOS 

REIS e ARLETE DIAS REIS, em desfavor de ITAÚ SEGUROS S/A, todos 

com qualificação nos autos. Em consequência, tendo a transação efeito 

de sentença entre as partes, julgo extinto o processo com julgamento de 

mérito, na forma do artigo 487, inciso III, letra “c” do Código de Processo 

Civil, expedindo-se o necessário. Condeno as partes ao pagamento das 

custas processuais – 50% - à cada parte. No que tange os autores, deve 

ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 23 de 

janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000783-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DA SILVA DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000783-85.2020.8.11.0003. 

AUTOR: CRISTIANO DA SILVA DANTAS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos 

etc. Defiro a AJG pugnada na exordial. Nos termos do art. 334, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 05 de MAIO de 2020, às 10h, 

a qual será realizada na Central de Conciliação e Mediação desta 

Comarca. Cite-se e intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência com vistas à conciliação. 

Conste no mandado que a ausência injustificada das partes será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Não obtida a 

conciliação, a parte ré poderá responder a ação no prazo legal (art. 335, I, 

do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000916-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMAR SERSCHON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PONTES OAB - MT16316 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EDGAR RUIZ DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000916-30.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: SIGMAR SERSCHON EXECUTADO: FRANCISCO EDGAR RUIZ 

DE LIMA Vistos etc. No termos do art. 329, I, do CPC, DEFIRO a emenda à 

inicial postulada no ID. 28275795. No mais, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos comprovantes de sua 

condição financeira noticiada na espécie, sob pena de indeferimento da 

gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003605-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRIFÓS RAÇÕES LTDA - EPP (REQUERIDO)

MANOEL FERNANDO TEIXEIRA DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a diligência negativa do Oficial de Justiça ID 

26828470, requerendo o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006934-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BATISTELLA OAB - MT9279/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA CRISTINA CORREIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006934-04.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALINE SOUZA LIMA RÉU: VILMA CRISTINA CORREIA Vistos 

etc. Custas recolhidas. Defiro, nos moldes do artigo 542, I, do Código de 

Processo Civil, o pedido de consignação através de depósito judicial da 

quantia controversa de R$ 7.211,66 (sete mil duzentos e onze reais e 

sessenta e seis centavos), assim como das parcelas vincendas, em seu 

vencimento, até o estabelecimento do contraditório, quando a requerida, 

então, poderá manifestar-se. Efetuado o depósito no prazo de 05 (cinco) 

dias, intime-se a parte requerida para levantar a importância consignada 

ou manifestar sua recusa, no prazo legal. Observe o autor o prazo de 05 

(cinco) dias para efetivar o depósito, sob pena de extinção e 

arquivamento (art. 542, inc. I e parágrafo único, do CPC). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000248-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILMA BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCE DA COSTA DIAS (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a Certidão ID 28306180, requerendo o que de direito, 

no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008330-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILMARQUES CAVALINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008330-16.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): NILMARQUES CAVALINI REU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS Vistos etc. Recebo a emenda de ID. 22274464. 

Defiro a AJG pugnada na exordial. Nos termos do art. 334, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 05 de MAIO de 2020, às 

10h30min, a qual será realizada na Central de Conciliação e Mediação 

desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência com vistas à conciliação. 

Conste no mandado que a ausência injustificada das partes será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Não obtida a 

conciliação, a parte ré poderá responder a ação no prazo legal (art. 335, I, 

do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000817-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VENERALDO TEIXEIRA MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COSIC CONSTRUCOES CIVIS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000817-60.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): VENERALDO TEIXEIRA MENDONCA REU: COSIC 

CONSTRUCOES CIVIS LTDA Vistos etc. Intime-se o autor para 

recolhimento das custas processuais correspondentes, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos 290 

do CPC. Sem prejuízo, visando à segura apreciação do pedido, para, no 

mesmo prazo, juntar certidão negativa de distribuição de eventuais ações 

reivindicatórias e possessórias em face do requerente, documento este 

comprobatório da posse mansa e pacífica. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000817-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VENERALDO TEIXEIRA MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COSIC CONSTRUCOES CIVIS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000817-60.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): VENERALDO TEIXEIRA MENDONCA REU: COSIC 

CONSTRUCOES CIVIS LTDA Vistos etc. Intime-se o autor para 

recolhimento das custas processuais correspondentes, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos 290 

do CPC. Sem prejuízo, visando à segura apreciação do pedido, para, no 

mesmo prazo, juntar certidão negativa de distribuição de eventuais ações 
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reivindicatórias e possessórias em face do requerente, documento este 

comprobatório da posse mansa e pacífica. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013497-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA CORREA CARDOSO OAB - 915.443.511-00 (REPRESENTANTE)

EZEQUIEL DE MORAES NETO OAB - MT25611/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT5448-O (ADVOGADO(A))

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para impugnar 

a Contestação ID 26488697, requerendo o que de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000945-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN MYELLE AMARAL MELLO DOS PASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACIRA BARBOSA DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000945-80.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): KAREN MYELLE AMARAL MELLO DOS PASSOS REU: JACIRA 

BARBOSA DE SOUZA Vistos etc. Defiro a AJG pugnada na exordial. 

Atento ao pedido formulado pela requerente em seu petitório inaugural, 

designo, com supedâneo no art. 334, do CPC, audiência de conciliação 

para o dia 07 de MAIO de 2020, às 08h, a qual será realizada na Central 

de Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência 

com vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência injustificada 

das partes será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a ação no 

prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006486-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA DIAS DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007130-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARCELINO FRUTUOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para impugnar 

a Contestação ID 23331555, requerendo o que de direito, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 352670 Nr: 7742-17.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROER DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL, IVETE 

TEREZINHA TRICHES BERTOL, JOAO CARLOS DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 352670 – Execução

 Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, 

§1º, CPC) .

Decorrido o prazo referenciado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393211 Nr: 6782-90.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON BORSOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/PR 30.890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora, para requerer, o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 442725 Nr: 11393-81.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA ALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAETTO MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:11002-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 Autos n.º 442725 – Cumprimento de Sentença

 Vistos etc.

Arquive-se o presente processo, mediante observância do preconizado 

na CNGC/MT.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos
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 Cod. Proc.: 706397 Nr: 1111-13.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FACINCANI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:OAB/MT 

12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 706397 – Execução

 Vistos, etc.

Conforme se depreende dos autos o exequente manifesta-se pela 

desistência da ação (fl.111). A faculdade de desistir da execução é 

assegurada ao credor pelo art. 775, do Código de Processo Civil .

Diante do exposto, homologo por sentença a desistência da ação 

executiva e JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 925 do 

Código de Processo Civil .

Custas se houver, pelo exequente.

Após o trânsito em julgado e pagas às custas, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

 Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 402248 Nr: 15776-10.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO BARBOSA TASCA PORTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO APARECIDO ALVES 

FERREIRA - OAB:8102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 402248 – Execução

Vistos etc.

 Defiro o pedido de fl. 107.

Para tanto, determino sejam os autos remetidos ao arquivo provisório, por 

prazo indeterminado, sem baixa na distribuição, mas excluindo-os do 

relatório estatístico.

Para o desarquivamento do processo, deverá a parte quitar as custas 

pertinentes, ficando, desde já, autorizada a Sra. Gestora Judicial a fazer 

vistas imediata dos autos ao peticionário.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 431708 Nr: 368-71.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J P MATIAS, JOSE PEDRO MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 Autos n.º 431708 – Execução

Vistos etc.

 Defiro o pedido de fl. 205.

Para tanto, determino sejam os autos remetidos ao arquivo provisório, por 

prazo indeterminado, sem baixa na distribuição, mas excluindo-os do 

relatório estatístico.

Para o desarquivamento do processo, deverá a parte quitar as custas 

pertinentes, ficando, desde já, autorizada a Sra. Gestora Judicial a fazer 

vistas imediata dos autos ao peticionário.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 722146 Nr: 3164-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEODENIR DUARTE CARDOSO ALVES 

ZANONI, TEREZINHA FERNANDES ZANONI, CLEONILDO ZANONI JUNIOR, 

CLEODENIR BASTISTA ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE STURION DE 

PAULA - OAB:36505 OAB/PR, ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT, ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, JOSE REINALDO BELÃO PORTILHO - 

OAB:OAB/MS16862, Pedro Vinicius dos Reis - OAB:17.942/OAB-MT, 

SUELI E. BELÃO PORTILHO - OAB:2.248/MS

 Autos n.º 722146 – Execução

Vistos etc.

BANCO BRADESCO S/A deduziu a presente Ação de Execução de Titulo 

Extrajudicial em face de CLEODENIR DUARTE CARDOSO ALVES ZANONI e 

Outros, todos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos 

na vestibular.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls.244v/245 as partes 

noticiaram autocomposição, requerendo sua homologação e extinção do 

feito.

É o sucinto relato.

Fundamento e decido.

 Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes às fls. 244v/245 através do qual 

estabelecem a forma de composição da lide em destaque. Por 

consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

924, inciso II c/c art. 925 , ambos do C.P.C.

Custas processuais e honorárias advocatícios, na forma do acordo em 

comento.

Transitado em julgado a presente decisão e pagas as custas, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779581 Nr: 6022-63.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU SANTOS FAVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 785003 Nr: 8191-23.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI VIEIRA SOBRINHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:OAB/MT15687A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A, PRISCILA KEI SATO - OAB:OAB/MT15684-A

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, para rejeitar a tese de abusividade posta nas pretensões 

iniciais da autora, reputando regulares e razoáveis os encargos e tarifas 

contratuais impugnados, tornando sem efeito a decisão proferida 

anteriormente na espécie.Ante a sucumbência da parte autora, condeno-o 

ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade 

fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da 

AJG (fls. 29/30).Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.P. I. C. Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 

2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 728279 Nr: 9088-22.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA MARIA SANTOS BATISTA, LUCINÉIA BATISTA, 

RAFAEL APARECIDO SANTOS BATISTA, RONALDO APARECIDO SANTOS 

BATISTA, REGINALDO APARECIDO SANTOS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, 

TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, GLADIS DENISE MELCHIOR (ATUALIZADO) - 

OAB:OAB/MT 11615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE CORRÊA 

MINHOTO - OAB:177.342-SP, ROBERTO DE AVELAR - 

OAB:MT/12.303-A

 Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Ante a sucumbência da parte autora, 

condeno-o ao pagamento das custas/despesas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja 

exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que 

beneficiária da AJG (fl. 34).Preclusas as vias recursais, arquive-se o 

presente feito, mediante as cautelas de estilo.P. I. C.Rondonópolis/MT, 22 

de janeiro de 2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 745136 Nr: 5058-07.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEODENIR DUARTE CARDOSO ALVES ZANONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT, JOSE REINALDO BELÃO PORTILHO - 

OAB:OAB/MS16862, SUELI E. BELÃO PORTILHO - OAB:2.248/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Iluminado por tais orientações pretorianas e, considerando o que consta 

dos autos, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI , do Código de Processo Civil.Por fim, 

deixo de condenar o demandado no pagamento das despesas e custas 

processuais, tendo em vista que tais elementos foram abarcados no 

acordo de fls. 244v/245 dos autos apensos, o qual foi homologado nesta 

data. Preclusas as vias recursais, arquive-se mediante as cautelas de 

estilo.P.I.C. Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 279581 Nr: 3229-45.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DOMICIANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO ROBERTO A DOS REIS - 

OAB:MT/6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308-A, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 Autos n.º 279581 – Execução

Vistos etc.

 Defiro o pedido de fl. 236.

Para tanto, determino sejam os autos remetidos ao arquivo provisório, por 

prazo indeterminado, sem baixa na distribuição, mas excluindo-os do 

relatório estatístico.

Para o desarquivamento do processo, deverá a parte quitar as custas 

pertinentes, ficando, desde já, autorizada a Sra. Gestora Judicial a fazer 

vistas imediata dos autos ao peticionário.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 812912 Nr: 484-67.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 812912 – Execução

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 806130 Nr: 16726-38.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO HELLER AUGUSTIN (FAZENDA CELI / 

CELI SEMENTES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17498-B, CALIL MARQUES FAISSAL - OAB:17948/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Autos n.º 806130 – Execução

Vistos etc.

 Sobre o pedido de desistência formulado à fl.110, manifeste-se o 

requerido (art. 485, § 4º, do CPC ), no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

ser consignado que a inércia será interpretada como tácita anuência em 

relação a tal pleito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 438464 Nr: 7131-88.2010.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER MACEDO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEZIO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIETA DA SILVA ARAUJO - 

OAB:13425/MT, FABIANA DA SILVA NUNES VANNI - OAB:12391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Sem custas e honorár ios 

advocatícios.Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.P.I.C. Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 

2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 300479 Nr: 10673-61.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANULFO LUIZ DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTHER SEGURANCA E SERVICOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM ALVES DOS SANTOS - 

OAB:5178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLY CARVALHO JUNIOR - 

OAB:6132/MT

 Processo nº 300479 – Execução

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial ajuizada por 

RANULFO LUIZ DA SILVA FILHO em face de PANTHER SEGURANÇA E 

SERVIÇOS LTDA ME, ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos aduzidos na exordial.

Determinada a intimação do exequente para promover o necessário ao 

andamento do feito (fl. 155), não foi possível encontra-lo no endereço 

informado nos autos (fl.156).

É o sucinto relato.

Fundamento e decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito, sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada in casu que não a sua extinção, em 

virtude do abandono da causa pela parte requerente, cuja localização se 

mostra impossibilitada na espécie.

No caso versando, o desinteresse do autor está mais do que demonstrado 

nos autos, vez que tentada sua intimação pessoal no endereço constante 

no processo para promover os atos e diligências que lhe competia, não foi 

possível localiza-lo.

É cediço que se presumem válidas as comunicações e intimação dirigidas 

ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, contestação 

ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço 

sempre que houver modificações temporária ou definitiva.

Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença nos 

termos do artigo 354 do citado diploma legal.

Custas e demais despesas processuais pelo requerente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P. I. C.

 Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 803056 Nr: 15613-49.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON CACERES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO 

- OAB:14310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL SCAFF JÚNIOR - 

OAB:OAB/SC 27.944

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença nos 

termos do artigo 354 do citado diploma legal.Em virtude do resultado 

processual encimado e atento ao princípio da causalidade, condeno o 

requerente ao pagamento das despesas e custas processuais, bem 

como, dos honorários advocatícios, estes fixos em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos moldes do art.85 do CPC, contudo suspensa a 

sua exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da AJG 

(fl.31).Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.P. I. C. Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 746571 Nr: 5928-52.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA APARECIDA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243/SP, JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 746571 – Busca e Apreensão

Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos, a parte autora requereu a desistência 

da ação (fl. 59).

Desnecessária a anuência da parte embargada, eis que não foi citada dos 

termos da presente demanda.

 Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos, a 

desistência da ação formulada pela parte embargante à fl. 59, fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único , do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, VIII , do mesmo diploma legal.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P. I. C.

 Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 728868 Nr: 9626-03.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON RONEI SCARTON JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ELETRONICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 728868 – Cumprimento de Sentença

 Vistos etc.

Arquive-se o presente processo, mediante observância do preconizado 

na CNGC/MT.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015762-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DA SILVA RADICA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1015762-86.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROSILENE DA SILVA RADICA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Tendo em 

vista as novas informações trazidas no ID. 28190585, dando conta de que 

a requerida impõe como condição ao restabelecimento do fornecimento de 

energia elétrica à unidade consumidora da autora, a quitação, para além 

das faturas em aberto, (ID. 28190587 – Pág. 1 e 2) - as quais a requerente 

reconhece o consumo -, também as que estão sub judice, entendo 

necessário o prévio depósito judicial de tal importe, como pressuposto 

para o deferimento do pedido em exame. Isto posto, mediante o prévio 

depósito judicial dos valores em aberto, quais sejam, R$ 351,82 (trezentos 

e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos) e R$ 282,23 (duzentos e 

oitenta e dois reais e vinte e três centavos) (ID. 28190587 – Pág. 1 e 2), 

DEFIRO o pedido de ID. 28190585 – Pág. 2 e DETERMINO que a requerida, 

no prazo de 24h, restabeleça o fornecimento de energia elétrica à unidade 

consumidora da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), limitada ao valor da obrigação controvertida na liça. Após a 

efetivação do depósito judicial referenciado, expeça-se o necessário para 

cumprimento desta decisão. No mais, prossiga-se no cumprimento do 

comando judicial de ID. 26863002. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. 

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a 

reparar os danos causados, na forma prevista neste código. (grifei)

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000785-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON GOMES BOBADILHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000785-55.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: MILTON GOMES 

BOBADILHA Vistos, etc. Custas recolhidas. Trata-se de ação de busca e 

apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na 

qual alega o credor a inadimplência contratual da parte requerida, frisando 

que esta firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, 

aos quais reclama a parte autora o pagamento da quantia apontada na 

inicial. Com a petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 28233274) 

e o instrumento de notificação (ID. 28233274) para efeitos de constituição 

em mora da parte devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse 

demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente 

(a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"), 

defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem móvel descrito 

na exordial. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem 

descriminado no contrato anexo a inicial, depositando-se o bem em mãos 

dos procuradores da Instituição Financeira Requerente, mediante termo de 

compromisso, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE 

EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA 

MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo Autor. Cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da 

liminar. Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Cumpra-se nos termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou 

seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA e inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 para serem cumpridas pelo 

oficial de Justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000982-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. PIRES TERRA - ME (EXECUTADO)

THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA (EXECUTADO)

EUGENIO PIRES TERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000982-10.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA 

REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL EXECUTADO: E. F. PIRES 

TERRA - ME, EUGENIO PIRES TERRA, THEREZA CHRISTINA FERREIRA 

PIRES TERRA Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com 

pedido liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o 

credor a inadimplência contratual da parte requerida, frisando que esta 

firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos 

quais reclama a parte autora o pagamento da quantia apontada na inicial. 

Com a petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 28311023) e o 

instrumento de notificação (ID. 28311029) para efeitos de constituição em 

mora da parte devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela 

parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do 

STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 
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quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000982-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. PIRES TERRA - ME (EXECUTADO)

THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA (EXECUTADO)

EUGENIO PIRES TERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000982-10.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA 

REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL EXECUTADO: E. F. PIRES 

TERRA - ME, EUGENIO PIRES TERRA, THEREZA CHRISTINA FERREIRA 

PIRES TERRA Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com 

pedido liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o 

credor a inadimplência contratual da parte requerida, frisando que esta 

firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos 

quais reclama a parte autora o pagamento da quantia apontada na inicial. 

Com a petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 28311023) e o 

instrumento de notificação (ID. 28311029) para efeitos de constituição em 

mora da parte devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela 

parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do 

STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001871-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILSON PEREIRA LOIOLA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001871-03.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: ILSON PEREIRA LOIOLA - 

EPP Vistos etc. Infere-se do presente feito que, intimada (ID. 25857624), a 

requerida manteve-se inerte acerca do descumprimento dos termos do 

acordo (ID. 27548147). A parte autora, por sua vez, pleiteia o cumprimento 

da medida liminar de busca e apreensão dos bens objeto da lide no 

endereço de ID. 26474295. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido retro e 

reitero o comando judicial de ID. 1634849, a ser cumprido no endereço 

colacionado pelo autor no ID. 26474295. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se como já determinado. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001657-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A SOUZA SANTOS - ME (REU)

MARINA LIMA DIAS (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001657-75.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME 

REU: M A SOUZA SANTOS - ME, MARINA LIMA DIAS Vistos etc. 

VARELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME deduziu a ação 

referenciada em face de M A SOUZA SANTOS - ME (MASTER VIDROS) e 

MARINA LIMA DIAS, todos qualificados. O feito teve seu trâmite normal, 

sendo que no ID. 28088523 autor e requerida MARINA LIMA DIAS 

noticiaram a autocomposição, anexando comprovante de pagamento, 

requerendo sua homologação e extinção do feito. É o breve relato. 

Fundamento e DECIDO. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos jurídicos o acordo extrajudicial celebrado entre VARELLA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME e MARINA LIMA DIAS, 

constate no ID. 28088523, através do qual estabelecem a forma de 

composição. Por consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre 

as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com decisão de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, apenas e tão somente 

em relação à requerida MARINA LIMA DIAS. Honorários indevidos ante a 

ausência de contenciosidade na liça. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Proceda-se com a exclusão da 

requerida MARINA LIMA DIAS do polo passivo da demanda. No que tange 

ao pleito de citação da primeira requerida M A SOUZA SANTOS - ME 

(MASTER VIDROS) na pessoa de seu suposto proprietário (ID. 23670268), 

INDEFIRO-O, eis que se trata, em verdade, de pedido de desconsideração 

da personalidade jurídica, instituto a exigir estrita obediência aos requisitos 

legais necessários. Assim sendo, para que seja analisado o pleito do 

credor, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser 

instaurado na forma que preceituam os artigos 133 e seguintes do CPC[1]. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO 

[1] § 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da 

personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que 

será citado o sócio ou a pessoa jurídica. (Grifamos)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000779-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALEXANDRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE ITACARAMBI MEINBERG OAB - MT0019964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000779-48.2020.8.11.0003 REQUERENTE: ADRIANO 

ALEXANDRE DE ALMEIDA Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO 

HENRIQUE ITACARAMBI MEINBERG - MT0019964A REQUERIDO: TELEMAT 

CELULAR S A Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte 

autora requereu a desistência da ação no ID. 28221854. Desnecessária a 

concordância do réu, eis que não compareceu aos autos. Sobre o tema, 

cabe citar o seguinte aresto, in verbis: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO 

ACIDENTÁRIA. DESISTÊNCIA DO FEITO APÓS A APRESENTAÇÃO DO 

LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. ANUÊNCIA DO RÉU. 

DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de agravo de 

instrumento interposto contra decisão judicial que indeferiu o pedido de 

homologação da desistência. II - De acordo com a jurisprudência 

dominante do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que, via de regra, 

desde que não oferecida a contestação, o autor pode requerer a 

desistência da ação, antes do transcurso do prazo para a apresentação 

de defesa, independentemente do consentimento do réu para a sua 

homologação. (STJ - REsp: 1646549 SP 2016/0337003-9, Relator: Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). (Grifamos). Ante o exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos, a desistência da 

ação formulada pela parte requerente no ID. 28221854, fazendo-o por 

Sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Sem 

custas processuais e sem honorários. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1004516-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ROSA MARQUES DE OLIVEIRA OAB - 621.191.681-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO JOSÉ GAUER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Processo: 1004516-30.2018.8.11.0003. AUTOR(A): 

MANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA REPRESENTANTE: NELCI ROSA 

MARQUES DE OLIVEIRA REU: MAURICIO JOSÉ GAUER Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA 

proposta pelo ESPÓLIO DE MANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA em face de 

MAURÍCIO JOSÉ GAUER, ambos devidamente qualificados. Conforme ID. 

24574127, a parte autora desistiu da ação, com o que a parte ré não se 

opôs (ID. 26961346). Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos jurídicos, a desistência da ação formulada pela parte requerente no 

ID. 24574127, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC[1] e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII[2], do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas processuais 

pela parte desistente, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no 

artigo 12, da LAJ, eis que beneficiária da AJG (ID. 14033654). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 200. 

Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais 

de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação 

só produzirá efeitos após homologação judicial. [2] Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação;

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013125-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO(A))

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013125-65.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA EXECUTADO: TEIXEIRA DE 

ARAUJO & CIA LTDA Vistos etc. Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL em que ABJ COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA é exequente e 

TEIXEIRA DE ARAÚJO E CIA LTDA é executada, ambos qualificados, pelos 

fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. O feito teve seu 

trâmite normal, sendo que no ID. 28246160 as partes noticiaram a 

autocomposição, requerendo sua homologação e o sobrestamento do 

feito. Vieram-me conclusos os autos. É o sucinto relato. Fundamento e 

DECIDO. Assim sendo, HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

jurídicos o acordo celebrado entre as partes no ID. 28246160, através do 

qual estabelecem a forma de composição da lide em destaque, 

SUSPENDENDO o andamento processual na forma pugnada pelos 

litigantes e com espeque no artigo 922, do CPC. Decorrido o interregno 

avençado sem manifestação das partes, intime-se o credor para 

manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consignando-se que sua inércia será interpretada como 

confirmação do adimplemento do avençado e redundará na extinção e 

arquivamento do processo, com tal fundamento. Custas processuais e 

honorários advocatícios na forma do acordo em comento. P. I. C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005298-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DOS SANTOS NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA OAB - MT0018820E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005298-71.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARTA DOS SANTOS NASCIMENTO REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos etc. MARTA DOS SANTOS NASCIMENTO RODRIGUES 

manejou a presente AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT, alegando, em suma, que sofreu fratura na mão 

esquerda, no dia 05/11/2016, em virtude de acidente de trânsito e que, por 

isso, teria direito ao recebimento de indenização do seguro obrigatório no 

importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sem prejuízo das 

verbas de sucumbência, relativos às suas sequelas permanentes. À inicial 

acostou documentos. Audiência conciliatória resultou infrutífera (ID. 

10650448), tendo sido a autora, na oportunidade, submetida à perícia. 

Contestação no ID. 10673277, alegando a requerida, preliminarmente, 

ausência de documentos essenciais à propositura da ação, e, no mérito, 

impugnou os documentos juntados e alegou insuficiência probatória 

pugnando, ao final, pela improcedência da demanda, acostando 

documentos. Impugnação no ID. 11762110, refutando os argumentos 

apresentados na Contestação. A autora pugnou pelo julgamento 

antecipado (ID. 16840016), ao passo que a requerida pugnou por provas 

(ID. 17052840). Vieram-me conclusos os autos. É o relatório. Fundamento 

e DECIDO. Como dito, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT movida por MARTA DOS SANTOS NASCIMENTO 

RODRIGUES em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. De proêmio, registro entender pela 

desnecessidade de produção probatória no caso em testilha, 

considerando que os elementos de convicção reunidos na contenda se 
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mostram suficientes para sua apreciação final, o que permite, desde logo, 

o julgamento antecipado da lide, na forma preconizada no artigo 330, 

inciso I, do CPC. A preliminar de ausência de documentos essenciais para 

propositura da ação não merece acolhida, considerando que a peça de 

ingresso não contém qualquer tipo de vício insanável que comande o seu 

indeferimento de plano, providência excepcional e que só deve ser 

adotada quando a mácula apontada inviabilize a defesa da parte contrária, 

o que não é o caso dos autos, haja vista que a inicial na espécie se 

mostra compreensível e atende aos requisitos legais para sua 

admissibilidade. Corroborando o entendimento aviventado transcrevo os 

seguintes arestos: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INICIAL. 

PEDIDO. INÉPCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. - Não é inepta a 

petição inicial onde foi feita descrição suficiente dos fatos que servem de 

fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa. 

Precedentes.[1] (destacamos). PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL 

– FGTS – PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA NÃO CONFIGURADA – 

INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO – PRECEDENTES DO STJ. 1 - Ainda 

que o pedido formulado pelos autores não tenha sido elaborado em 

conformidade com a mais elevada técnica processual, descabe ao 

julgador indeferir de plano da petição inicial, quando se pode extrair do seu 

contexto, o pedido e a causa de pedir. 2 - Recurso especial provido.[2] 

(grifamos). Da análise das lições jurisprudenciais ribaltadas, emerge a 

insubsistência da preliminar em comento, pois reafirmam a 

excepcionalidade do juízo negativo de inadmissibilidade da peça de 

ingresso, motivo pelo qual REFUTO tal arguição da demandada. Tendo em 

vista que não há mais questões preambulares a serem apreciadas e não 

havendo nenhuma irregularidade ou vício a ser sanado, passo à análise 

do mérito. Compulsando os autos, vislumbro que o acidente de trânsito 

ocorrido em 05/11/2016, que resultou em lesão na mão esquerda da 

autora, restou evidenciado nos autos pelos documentos acostados e pelo 

Boletim de Ocorrência de ID. 92284059. Ademais, devemos observar a Lei 

nº 6.194/74, que dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores de via terrestre, em seu art. 3º, que 

estabelece os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT, senão 

vejamos: Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no 

art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)” 

(ressaltamos) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput 

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as 

lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis 

de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). I - quando se tratar 

de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). II - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). Neste contexto, calha registrar que em situações como a analisada 

nos autos a jurisprudência tem assim se manifestado: COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO 

SOB A ÉGIDE DA LEI N. 11.945/2009. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE 

DEVE SER ARBITRADA EM VALOR PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO 

DANO, NA CONFORMIDADE DOS CRITÉRIOS CONSTANTES NO § 1º DO 

ART. 3º DA LEI 6.194/74. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO A RESPEITO DO 

GRAU DA INCAPACITAÇÃO DO SEGURADO (AMPUTAÇÃO A NÍVEL DA 

FALANGE MÉDIA DO DEDO INDICADOR DA MÃO ESQUERDA). 

ENQUADRAMENTO NA TABELA DE GRADUAÇÃO ANEXA À LEI N. 

6.194/1974. INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR DE R$ 1.350,00. CÁLCULO 

DA VERBA EQUIVOCADAMENTE EFETUADO PELA SENTENÇA. 

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NO VALOR DE R$ 675,00. 

COMPLEMENTAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE SE IMPÕE. 

PLEITO INICIAL ACOLHIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 

RECURSO PROVIDO. (TJSC. Apel.Cív. nº 20130178475SC2013.017847-5, 

Relator: Eládio Torret Rocha, Data de Julgamento: 26/06/2013, Quarta 

Câmara de Direito Civil). (grifo nosso) COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO SOB A 

ÉGIDE DA LEI N. 11.945/2009. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE 

DEVE SER ARBITRADA EM VALOR PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO 

DANO, NA CONFORMIDADE DOS CRITÉRIOS CONSTANTES NO § 1º DO 

ART. 3º DA LEI 6.194/74. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO A RESPEITO DO 

GRAU DA INCAPACITAÇÃO DO SEGURADO (AMPUTAÇÃO A NÍVEL DA 

FALANGE MÉDIA DO DEDO INDICADOR DA MÃO ESQUERDA). 

ENQUADRAMENTO NA TABELA DE GRADUAÇÃO ANEXA À LEI N. 

6.194/1974. INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR DE R$ 1.350,00. CÁLCULO 

DA VERBA EQUIVOCADAMENTE EFETUADO PELA SENTENÇA. 

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NO VALOR DE R$ 675,00. 

COMPLEMENTAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE SE IMPÕE. 

PLEITO INICIAL ACOLHIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 

RECURSO PROVIDO. (TJSC. Apel.Cív. nº 20130178475SC2013.017847-5, 

Relator: Eládio Torret Rocha, Data de Julgamento: 26/06/2013, Quarta 

Câmara de Direito Civil). (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE 

PARCIAL INCOMPLETA. PAGAMENTO PROPORCIONAL. TABELA. LEI 

11.945/2009. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. - Quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, em primeiro plano deve-se proceder ao 

enquadramento da perda anatômica e funcional, conforme critério previsto 

no artigo 3º, § 1º, inciso I, da Lei n.º 6.194/74. - Em seguida, deve-se fazer 

a redução proporcional da indenização, "que corresponderá a 75% 

(setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% 

(cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco 

por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual 

de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais" (artigo 3º, § 

1º, inciso II, in fine). - Pelo que se entende do comando de tal disposição, 

as reduções proporcionais decorrem da incompletude da repercussão 

apurada. - Como o legislador indica quatro níveis de classificação (intensa, 

média, leve e sequelas residuais), faz-se necessária a apuração do grau 

de repercussão do dano corporal segmentar. (TJMG - Processo: AC 

10105130103630001 MG Relator(a): Luiz Carlos Gomes da Mata 

Julgamento: 31/07/2014 Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA 

CÍVEL Publicação: 08/08/2014).(grifo nosso). Destarte, tendo o acidente 

em questão acarretado danos à mão esquerda da autora, o montante 

indenizável é o referente a 25% (grau de lesão apurado em perícia) de 

70% (percentual previsto para perda anatômica ou funcional de uma das 

mãos) do valor máximo de R$ 13.500,00, indenizável pela nº Lei 6.194/74, 

ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Por fim, no que concerne ao termo inicial da 

correção monetária e dos juros em ações desta estirpe, confira-se o 

aresto abaixo: CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROPRIETÁRIOS DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). RECURSO 

ESPECIAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. CPC, ART. 535. INOCORRÊNCIA. 

ACIDENTE CAUSADO POR TRATOR. COBERTURA DEVIDA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. SÚMULA N. 43/STJ. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. 

JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I. Quando resolvidas 

todas as questões devolvidas ao órgão jurisdicional, o julgamento em 

sentido diverso do pretendido pela parte não induz nulidade. II. Os sinistros 

que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias 

terrestres estão cobertos pelo DPVAT. III. Não labora ex officio, ultra petita 

ou em infringência ao princípio da ne reformatio in pejus o acórdão que, 

nas instâncias ordinárias, disciplina a incidência dos juros moratórios e da 

correção monetária, independentemente de pedido específico das partes. 

IV. "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do 

efetivo prejuízo" - Súmula n. 43/STJ. V. No caso de ilícito contratual, 
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situação do DPVAT, os juros de mora são devidos a contar da citação. VI. 

Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente 

provido. (STJ. REsp nº 665282, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR, Data de Julgamento: 20/11/2008, QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 15/12/2008). (destacamos) Diante do exposto e 

considerando o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de CONDENAR a requerida ao 

pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos) à autora, corrigida monetariamente, 

desde a data do sinistro enfocado, e acrescida de juros de mora, fixados 

em 1% ao mês, a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 406, do 

Código Civil. Diante da sucumbência recíproca, distribuo o ônus da 

sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% 

(cinquenta por cento) para a parte ré, oportunidade em que fixo os 

honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o 

trabalho realizado e o tempo despendido, na forma do que dispõe o art. 85, 

§ 8º, do CPC, cuja exigibilidade de tal verba em relação a autora fica 

adstrita ao disposto no artigo 12, da LAJ, eis que beneficiária da AJG. 

Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento 

para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se 

mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] AgRg no Ag 447.331/SP, Rel. Ministro 

HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 

28.06.2005, DJ 15.08.2005 p. 300. [2] REsp 742.775/SP, Rel. Ministra 

ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 14.06.2005, DJ 

15.08.2005 p. 293.

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010523-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RELOJOARIA CRISTAL LTDA - ME (AUTOR(A))

CLAUDEMIR PIRES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO(A))

KAROLINE DA SILVA PEREIRA OAB - MT20187/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVIOLAVEL TELEMONITORAMENTO RONDONOPOLIS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA OAB - MT0010094A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS, COTADAS NO ID. 26947976, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001702-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ANTONINO ALEXANDRINO LIMA (REU)

ALDENICE VIEIRA DA SILVA ALEXANDRINO (REU)

SUPERCENTER SUPERMERCADOS LTDA - EPP (REU)

 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE PARA CIÊNCIA DO ENCAMINHAMENTO DAS 

CARTAS PRECATÓRIAS POR MALOTE DIGITAL, PARA O 

ACOMPANHAMENTO E PROVIDÊNCIAS NOS JUÍZOS DEPRECADOS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004586-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LUMERTZ MAGGI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDINALVA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

LAIS SANTOS SANTANA ARAUJO OAB - MT20869/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte requerida para manifestar acerca da certidão do(a) 

Sr(a) Oficial(a) de Justiça, informando endereço para intimação da 

testemunha, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003390-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA AVELINA DELGADO DO PINHO (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE NÃO HOUVE O CUMPRIMENTO DA LIMINAR PARA QUE 

SEJA POSSÍVEL A CITAÇÃO DO REQUERIDO POR CORREIO, ASSIM, 

PROCEDO À INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, 

ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO 

SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO 

E CITAÇÃO NO ENDEREÇO INFORMADO NO ID. 24288096.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000449-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDINALVA DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. SCHWANCK MAGGI - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça id. 28151997 e id. 27822785, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014395-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRECO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUIZ DUTS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1014395-27.2019.8.11.0003 Vistos etc. Considerando o 

remanejamento de pauta de audiências deste juízo, referente aos dias 30 

e 31 de março do corrente ano; considerando, ainda, a impossibilidade do 

Juiz Substituto realizar todas as audiências designadas nestas datas em 

razão do cumprimento da pauta existente no seu gabinete, hei por bem 

redesignar a audiência de instrução outrora agendada neste feito para o 

dia 13 de abril de 2020 às 16h20. Determino que a srª Gestora que 

promova as devidas intimações desta decisão, evitando-se, assim, o 

quanto possível, a expedição de novos documentos. Intime. Cumpra. 

Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 23 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002193-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS BORBA CORREIA SALOMAO (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (LITISCONSORTES)

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça id. 28158441.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009446-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ANTONIO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que decorreu o prazo de intimação do despacho id. 26142435, 

sem que a parte exequente se manifestasse sobre as pesquisas id. 

26195415 e 26672736.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005821-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE LIMA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA OAB - MT0014896A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VEST PLUS CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte requerida para manifestar acerca da certidão do(a) 

Sr(a) Oficial(a) de Justiça id. 28270009.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003457-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE ARAUJO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 28317764, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001808-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA ROSA RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 28318373 NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007106-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 28319128 NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013383-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UBALDO RODRIGUES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERRO VELHOR GLADIADOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO LUCIANO OAB - 236.509.829-00 (REPRESENTANTE)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 28322183 NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 727424 Nr: 8302-75.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELY DA CARMEN AUGUSTIN, EVANDRO 

RICARDO RIES SILVEIRA, CLOVIS AUGUSTIN, VIVIANE IZABELLA DA 

SILVA AUGUSTIN, ÂNGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B/MT, WILLIAM JOSE DE ARAUJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ADRIANA INOCÊNCIO 

DE MATOS - OAB:MT25012/O, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 Dessa forma, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via 

Bacenjud, formulado à fls. 283.2.0 - DA PENHORA DO IMÓVEL 

HIPOTECADODefiro o pedido de penhora do imóvel dado em garantia, 

objeto da matrícula nº 870, do CRI de Pedra Preta/MT, Fazenda Cely. A 

formalização da constrição deverá obedecer ao comando dos artigos 845, 

§ 1º e 844, da Lei Adjetiva em vigência.Formalizada a constrição judicial, 

i n t i m e  o s  d e v e d o r e s . I n t i m e .  C u m p r a .  E x p e ç a  o 

necessário.Rondonópolis-MT, 14 de janeiro de 2.020.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 786716 Nr: 8909-20.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIDE DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPERADORA OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:MT14.012, MARCO AURÉLIO ROMANO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 19831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Código nº 786716

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, cujo feito tramitou na 

forma física até o trânsito em julgado da decisão terminativa do feito (fls. 

119).

 Ocorre que, nos termos do que determina a Resolução TJ/MT/TP nº. 

03/2018, o cumprimento de sentença deverá ter sua tramitação pelo 

sistema PJe – Processo Judicial Eletrônico.

 In verbis.

 “Artigo 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data 

da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:
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 I (...)

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

 (...)

§2º. Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física. (...)”. (Grifo e negrito nosso).

 Desta forma, em caso de cumprimento de sentença, deverá o requerente 

promover os atos necessários para a distribuição de pleito junto ao 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, digitalizando os documentos 

necessários do processo físico para embasamento da conversão do feito.

 Após, determino a remessa do presente feito à Central de Arrecadação 

em face de existência de custas judiciais pendente de recolhimento.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 790268 Nr: 10338-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO RODIGUES DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Dessa forma, indefiro o pedido de exceção de pré-executividade para 

prosseguimento da execução. Intime o credor para promover o regular 

andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito.Cumpra.Rondonópolis, 21 de janeiro de 2020.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 443770 Nr: 12439-08.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLT CENTRO OESTE TRANSPORTE LTDA 

EPP, CELIO RODRIGUES DA ROCHA, LARISSA ATAMANTCHUK FOGACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Código nº 443770

Vistos etc.

Considerando que o credor não localizou bens em nome dos executados, 

defiro o pedido de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, III, do 

CPC, na forma requerida à fls. 177.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 424622 Nr: 6721-64.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA KLOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO AVELAR - 

OAB:12.303/MT-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 424622

Vistos etc.

A credora comparece aos autos e requer "a) o deferimento da 

adjudicação dos bens praceados, face a negativa do leilão; b) intime o 

executado quanto a adjudicação dos bens (art. 876, CPC); c) a expedição 

da competente carta de adjudicação, na forma da lei".

O pleito há de ser indeferido, haja vista que o juiz não é advogado da 

parte.

É dever do patrono promover os atos necessários para o regular 

prosseguimento da lide, dentre eles fornecer o rol dos bens penhorados, 

caracterizando-os, bem como, o valor pelo qual se pretende adjudicar.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 431633 Nr: 293-32.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO, 

ESPÓLIO DE ERMES PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595/O, FABIANO MAGALHAES FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B, 

REMI CRUZ BORGES - OAB:OAB/MT 11.148-A

 Código nº 431633

Vistos etc.

I – Em face da inércia do credor (fls. 394), encaminhe os autos ao arquivo, 

com baixa na relação de feitos, conservando em aberto a distribuição até 

manifestação da interessado.

 Rondonópolis - MT, 22 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 789285 Nr: 9937-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA 

NORTE S.A OU RUMO MALHA NORTE S/A, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DE CAMPOS 

FERREIRA - OAB:248468, MARIANA ALVES ROSA DOS SANTOS - 

OAB:357.353 SP, PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT - OAB:, WERNER GRAU NETO - OAB:120564/SP

 Código nº 789285

 Vistos etc.

Considerando a inércia da RUMO MALHA NORTE S/A na condução dos 

trabalhos do Plano de Mobilidade Urbana e Logística de Rondonópolis, em 

razão da alteração por demandas solicitadas pelo Município, culminando 

com o vencimento da avença - RUMO x URBANIZA - em 31/12/2019.

Considerando, ainda, a solicitação de rescisão contratual formalizado pela 

URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA, conforme manifestação à 

fls. 2649/2650, fato este que comprometerá a finalização do Plano Diretor, 

cuja fase é de finalização e entrega das minutas de lei para a Câmara de 

Vereadores, defiro os pedidos formulados pelo Parquet à fls. 2647 e 

determino que:

a) a RUMO MALHA NORTE S/A suspenda os pagamentos de forma direta 

para a empresa URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA, 

depositando em juízo na Conta Única Judicial, vinculada aos presentes 

autos, o saldo remanescentes do contrato nº 4820003070, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de bloqueio judicial;

b) apresentar empresa substituta para a conclusão do Plano Diretor ou 

anexar aditivo da Urbaniza Engenharia Consultiva Ltda, isto no prazo de 

05 (cinco) dias; e,

c) em caso de substituição da URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA, 

deverá a RUMO MALHA NORTE S/A apresentar certidão de viabilidade 

técnica da empresa substituta para continuidade dos trabalhos do ponto 

paralisado, sob pena arcar com os custos pelo refazimento das atividades 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 538 de 852



que restarem prejudicadas com a paralisação do Plano Diretor.

Cumpra, a srª Gestora, incontinenti, esta decisão.

Após, com o decurso de prazo desta decisão, com ou sem manifestação, 

nova vista ao Parquet.

Rondonópolis-MT, 22 de janeiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408178 Nr: 3870-86.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO GOMES DOS SANTOS, 

ALVANTINA BENTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON GOMES BENTO - 

OAB:2645/ TO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALDIRENE ROSA 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 3870-86.2008.811.0003, 

Protocolo 408178, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 704348 Nr: 12325-35.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N FALCO ME, NILSON FALCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES 

RURAIS SAGRADA FAMILIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS FAZENDA ESPERANÇA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO 

RENASCER DA TERRA, ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS 

FLOR DA TERRA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIAÇÃO DOS 

TRABALHADORES RURAIS POR DO SOL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDINEY DE AMORIM - 

OAB:BA/20.088, GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - OAB:20753/O, 

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT, MARCUS PETRÔNIO 

DE SOUZA DIAS - OAB:9652

 Código nº 704348

Vistos etc.

Homologo o acordo firmado entre o credor - NILSON FALCO-ME e a 

primeira executada - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS 

SAGRADA FAMÍLIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, correspondente a 

1/5 (um quinto) do débito, ou seja, 20% (vinte por cento) do crédito 

exequendo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos 

faz parte integrante desta decisão.

 Considerando que a executada comprova o cumprimento da obrigação, 

por meio dos comprovantes à fls. 396/397, julgo extinto o processo em 

relação a ela, acordante, nos termos do disposto no artigo 487, inciso III, b, 

c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Custas 

processuais e honorários advocatícios na forma pactuada.

Determino a baixa da anotação premonitória e penhora junto à matrícula nº 

61.372, do CRI local, isto em relação aos presentes autos.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis - MT, 22 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUIZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 294034 Nr: 8645-57.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO MENDONÇA, JOSÉ ROBERTO 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 In casu, considerando que a situação exige uma rápida manifestação do 

STF; considerando, ainda, que na prática diária o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, os quais nem 

sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; considerando, também, 

que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o exagero desnecessário 

de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via 

Bacenjud, formulado à fls. 260/262.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 16 de 

janeiro de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 426410 Nr: 8592-32.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR CURIONI, REGINA ROSA DA SILVA CURIONI, 

NAOIOSHI ISHIZAKI, GIUMMARRESI DORVAL & MARTINS DE ALMEIDA 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE PEDROSA CURY MUSSI 

PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE A. DORVAL CÂNDIA - 

OAB:12.089/MS, LUÍS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - 

OAB:OAB/MS5.119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595/O, NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - OAB:4038/MT, REMI CRUZ 

BORGES - OAB:OAB/MT 11.148-A

 In casu, considerando que a situação exige uma rápida manifestação do 

STF; considerando, ainda, que na prática diária o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, os quais nem 

sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; considerando, também, 

que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o exagero desnecessário 

de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via 

Bacenjud, formulado à fls. 848.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 20 de 

janeiro de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 719512 Nr: 560-96.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPÉ CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ME, 

LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA ROCHA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Código nº 719512

Vistos etc.

Intime os executados para indicarem bens passíveis de penhora, nos 

termos do § 2º, do art. 829 c/c o § 2º, do art. 847, sob pena da incidência 

da sanção prevista no inciso V, do art. 774, todos CPC.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 408880 Nr: 4555-93.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M F GARCIA DE SANTANA HENRY ME, MARIA 

DE FATIMA GARCIA DE SANTANA HENRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 408880
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Vistos etc.

I – Considerando a manifestação do credor à fls. 175, determino a 

suspensão do feito.

 II – Aguarde no arquivo, com baixa na relação de feitos, conservando em 

aberto a distribuição até manifestação do interessado.

 Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2.020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 719485 Nr: 530-61.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE 

MORAES ME, MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE MORAES, 

ADEMIR MARCOS DE DEUS REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 719485

Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação dos executados restaram 

infrutíferas; considerando, ainda, que feito se arrasta há mais de 07 (sete) 

anos sem que o credor consiga promover os atos processuais 

necessários para o seu regular andamento, hei por bem deferir a citação 

editalícia, com prazo de 20 (vinte) dias, devendo serem observados os 

comandos do artigo 257, do CPC, na forma requerida à fls. 151.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 787819 Nr: 9358-75.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIENTAL RECUPERADORA DE CARRETAS E 

TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 787819

 Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que as pesquisas 

realizadas pelo sistema Bacenjud encontram-se à fls. 72/73.

Dessa forma, intime o credor, pessoalmente, por ARMP, bem como, na 

pessoa do advogado constituído nos autos, pelo DJE, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra.

Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 700128 Nr: 8099-84.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR FAVRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 700128

Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação do executado restaram 

infrutíferas; considerando, ainda, que feito se arrasta há mais de 08 (oito) 

anos sem que o credor consiga promover os atos processuais 

necessários para o seu regular andamento, hei por bem deferir a citação 

editalícia, com prazo de 20 (vinte) dias, devendo serem observados os 

comandos do artigo 257, do CPC, na forma requerida à fls. 248/249.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 438875 Nr: 7542-34.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE C SACHET E CIA LTDA E 

CARMO SACHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 438875

Vistos etc.

I – Considerando a manifestação do credor à fls. 118, determino a 

suspensão do feito.

 II – Aguarde no arquivo, com baixa na relação de feitos, conservando em 

aberto a distribuição até manifestação do interessado.

 Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2.020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 744298 Nr: 4543-69.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTECIR LUIZ DE BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEMFICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO BALDOINO DA SILVA 

TERRA JUNIOR - OAB:15193/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS LARANJEIRA - 

OAB:15.661 OAB/PR, LAÉRCIO RICARDO RICARDO MATTANA 

CAROLLO - OAB:9.443 OAB/PR

 Código nº 744298

Vistos etc.

I – Em face da inércia do credor (fls. 105 e 108), encaminhe os autos ao 

arquivo, com baixa na relação de feitos, conservando em aberto a 

distribuição até manifestação do interessado.

 Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 740161 Nr: 2100-48.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DA SILVA GARCIA, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR APARECIDO LOPES MELO, SANDRO 

HENRIQUE MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 Código nº 740161

Vistos etc.

O exequente requer a penhora, avaliação e remoção dos veículos 

descritos à fls. 238, de propriedade do executado SANDRO HENRIQUE 

MAGALHÃES.

Dessa forma, nos termos dos artigos 798 e 829, § 2º, do CPC, defiro o 

pedido de penhora, avaliação e remoção dos veículos descritos à fls. 238, 

depositando-o nas mãos do credor, compromissando-o.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.
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Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 875420 Nr: 8589-96.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DA SILVA, LORENA DA SILVA 

GONÇALVES, LILIAN DA SILVA GONÇALVES, LEILA DA SILVA 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDIMAR DE SOUZA GONÇALVES, JOAO 

ROBERTO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 875420

Vistos etc.

As credoras requerem a penhora no rosto dos autos da ação que tramita 

perante o Juízo da Quarta Cível desta Comarca, código 746664, em razão 

da existência de crédito a favor do executado: SEDIMAR DE SOUZA 

GONÇALVES.

Sobre a penhora no rosto dos autos dispõe o art. 860 do CPC:

"Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que 

sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e 

na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos 

bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado."

Assim, considerando que, prima facie, a existência de crédito a favor do 

devedor, defiro o pedido de penhora, na forma requerida à fls. 83.

Expeça mandado para a penhora a ser cumprido no rosto dos autos do 

processo em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Cível desta Comarca, 

código nº 746664, no valor informado à fls. 132, dos autos em apenso, 

código nº 451939.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 353788 Nr: 8825-68.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FERRARI, DONIZETE APARECIDO DA 

MOTTA, MARIA DE LOURDES FERREIRA POLATO, ORLANDO POLATO, 

SERGIO WILLIAN FERRARI, MAURO ANDOLPHO, CAETANO POLATO, 

CARLOS ALBERTO POLATO, MARIA APARECIDA POLATO DOS SANTOS, 

IVANILSA DE CASSIA CUSTODIO POLATO, OTAVIO PALMEIRA DOS 

SANTOS, JOACIRA FORTUNA POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO - 

OAB:, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, EDERSON SANTOS NEVES - OAB:, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT, GILMAR ANTONIO 

SUBTIL GODINHO - OAB:, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:

 Código nº 353788

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se as partes entabularam 

acordo e houve a homologação pelo juízo, com a extinção da demanda. 

(fls. 1053)

Dessa forma, defiro o pedido formulado à fls. 1100 e determino a baixa 

das constrições sobre os imóveis objeto das matrículas: R. 09, da 

matrícula 4.503 e R. 16, da matrícula 476, do CRI de Paranatinga/MT.

Após, volvam os autos ao arquivo.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 758666 Nr: 12545-28.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RENATO SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 758666

Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo credor à fls. 89.

Expeça carta precatória, com prazo de 60 (sessenta) dias, para a 

Comarca de Novo São Joaquim/MT, para penhora e avaliação de 330 

(trezentos e trinta) novilhos bovinos Nelore, da cor banca, com 

aproximadamente 30 (trinta) meses de idade, dadas em penhor cedular de 

1º grau, sem concorrência de terceiros, as quais encontram-se na 

propriedade rural de LUIZ CARLOS DELGADO, denominada FAZENDA 

MORRO ALTO matrícula nº 001, do CRI da Comarca de Novo São 

Joaquim/MT.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 707786 Nr: 2601-70.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA IMPERADOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 In casu, considerando que a situação exige uma rápida manifestação do 

STF; considerando, ainda, que na prática diária o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, os quais nem 

sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; considerando, também, 

que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o exagero desnecessário 

de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via 

Bacenjud, formulado à fls. 466.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 21 de 

janeiro de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 429683 Nr: 11727-52.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GIONGO, CARMEM LÚCIA OLIVEIRA 

GIONGO, LEONARDO GIONGO, CAMILA GIONGO, DURINE GIONGO OU 

DORINE GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A, VINICIUS BARNES - OAB: OAB /RS 56.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT, GABRIEL 

GAETA ALEIXO - OAB:OAB/MT11210A

 Código nº 426683

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que o ofício expedido à 

JUCEMAT (fls. 410) foi retirado pelo patrono do exequente, razão pela qual 

indefiro o pedido de expedição de novo ofício para tal desiderato.

Lado outro, em relação a questão se houve ou não o desbloqueio, via 

Bacenjud, do valor mencionado à fls. 408, determino que o credor traga 

aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os extratos bancários do executado 

LEONARDO GIONGO junto ao Banco Bradesco S/A, no período 

compreendido entre 28/09/2017 a 10/10/2017.

Vindo aos autos os extratos bancários, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2.020.
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 288013 Nr: 2692-15.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA, BERENICE 

APARECIDA CAMPOS DE ALMEIDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUANE ANDREKOWISK VOLPE 

CAMARGO - OAB:MS/10.610-B, LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - 

OAB:OAB/MS 7.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Código nº 288013

Vistos etc.

I – Em face da inércia da credora (fls. 406 e 408), encaminhe os autos ao 

arquivo, com baixa na relação de feitos, conservando em aberto a 

distribuição até manifestação da interessada.

 Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 269412 Nr: 2812-29.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B A COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, ESPÓLIO 

DE ALEVINE MARIA LUZA, CLAUDIO BERTOLDO, IVANIR GODOY 

BERTOLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Código nº 269412

Vistos etc.

I – Não havendo irresignação das partes, homologo o cálculo à fls. 

273/274.

II – Designe datas para hasta pública e expeça editais.

III – Intime o credor para a publicação dos editais.

IV – Da venda judicial intime os devedores, pessoalmente.

V – Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 780383 Nr: 6365-59.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXXI LOCAÇÕES TRANSPORTE E 

TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Destarte, incabível a limitação pretendida, razão pela qual indefiro o 

pedido de exceção de pré-executividade para prosseguimento da 

execução. Lado outro, intime o credor para promover o regular andamento 

do feito, indicando bens passíveis de penhora em nome da devedora para 

garantia da dívida, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.Intime. Cumpra.Rondonópolis, 22 de janeiro de 2020.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 431782 Nr: 443-13.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVICO REGISTRAL NOTARIAL DO DISTRITO 

DE CRISTO REI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLA CRISTINA KNEIP 

ROSA SILVA - OAB:9587/MT

 Como dito alhures, o sistema não se mostra confiável, vez que efetua a 

penhora em todas as contas existentes em nome do devedor o que, por 

certo, lhe será muito mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência do 

excesso de penhora.In casu, flagrante a inconstitucionalidade da norma 

por ferir a garantia fundamental do princípio da legalidade, em seu aspecto 

material, estando a exigir uma rápida manifestação do STF. Na prática 

diária, onde o magistrado é responsável pela condução de milhares de 

processos, nem sempre é rapidamente visualizado e corrigido o exagero 

desnecessário de tais gravames.Dessa forma, indefiro os pedidos de 

bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, formulados à fls. 327/329 e 

335/336.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 22 de janeiro de 2.020.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 415348 Nr: 10987-31.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UENDEL RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA, SEBASTIAO 

GERALDO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

DE RONDONÓPOLIS, OSVALDO ROGRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILSON NUNIS - 

OAB:7995/MT, FERNANDO FERREIRA SILVA BECKER - OAB:17905/O, 

Rodrigo Texeira Bello - OAB:11481-MT

 In casu, considerando que a situação exige uma rápida manifestação do 

STF; considerando, ainda, que na prática diária o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, os quais nem 

sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; considerando, também, 

que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o exagero desnecessário 

de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via 

Bacenjud, formulado à fls. 609.Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário.Rondonópolis-MT, 22 de janeiro de 2.020.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 38221 Nr: 208-37.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO JOAO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MEDEIROS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, defiro o pedido formulado pelo credor. Expeça carta 

precatória para a Comarca de Guarantã do Norte/MT, com prazo de 60 

(sessenta) dias, para penhora, avaliação e praceamento do imóvel 

denominado Fazenda Água Azul I, com área de 983,0277 ha, localizado na 

linha 45, da Gleba Nhandu, em Novo Mundo/MT.Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 22 de janeiro de 2.020.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 914657 Nr: 9299-82.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALKIRIA MUNIZ BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 
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OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 914657

Ação de Embargos de Terceiro

 Embargante: Valkiria Muniz Bezerra

Embargado: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

VALKIRIA MUNIZ BEZERRA, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO contra BANCO DO BRASIL S/A, 

também qualificado no processo, visando desconstituir penhora sobre 

imóvel pelo embargado.

A angularização processual não se aperfeiçoou. À fls. 45 a embargante 

requer a desistência da ação.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Ex positis, homologo a desistência da ação, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo, em consequência, 

extinto o processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas pela embargante, a qual fica 

isenta do recolhimento uma vez que comprova sua condição de 

hipossuficiente, inclusive mediante pesquisa pelo sistema Infojud, cujo 

benefício da assistência judiciária gratuita defiro-lhe nesta oportunidade. 

Sem verba honorária uma vez que angularização processual não se 

aperfeiçoou. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 22 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 449944 Nr: 5124-89.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, CINTIA HATSUE TAKAZONO 

HATSUMURA, HALISSOM TAKAZONO, FLAVIA TAKAZONO MIYASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA, JOSE TARCISIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Código nº 449944

Vistos etc.

I – Defiro o pedido de penhora formulado pelos credores à fls. 239/240. A 

formalização da constrição deverá obedecer ao comando dos artigos 845, 

§ 1º, e 844, da Lei Adjetiva em vigência.

II – Formalizada a constrição judicial, intime os devedores.

III – Após, expeça mandado de avaliação do referido imóvel e intime as 

partes

IV - Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis - MT, 22 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 762052 Nr: 14520-85.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARES & CIA, NABIH FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O, PATRICIA MACHADO MARDINE SANTANA - 

OAB:OAB/MT 17297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT

 Código nº 61009

Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo credor à fls. 139.

Expeça carta precatória para a Comarca de Cuiabá/MT, com prazo de 60 

(sessenta) dias, para penhora, avaliação e praceamento do imóvel, objeto 

da matrícula nº 41.661, do CRI local, pertencente aos devedores.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 22 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 712616 Nr: 7690-74.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DE S. SOBRINHO - ME, ETVALDO DE 

SOUZA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS PETRÔNIO DE 

SOUZA DIAS - OAB:MT/9652

 In casu, considerando que a situação exige uma rápida manifestação do 

STF; considerando, ainda, que na prática diária o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, os quais nem 

sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; considerando, também, 

que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o exagero desnecessário 

de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via 

Bacenjud, formulado à fls. 100.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 22 de 

janeiro de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 285343 Nr: 1035-38.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL DA SILVA NALINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Código nº 285343

Vistos etc.

Considerando que o credor não localizou bens em nome do devedor, 

defiro o pedido de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, III, do 

CPC, na forma requerida à fls. 343/344.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis - MT, 22 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 335388 Nr: 4298-10.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DIONISIO CESARIO, MARIA MADALENA 

COELHO CESARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 In casu, considerando que a situação exige uma rápida manifestação do 

STF; considerando, ainda, que na prática diária o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, os quais nem 

sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; considerando, também, 

que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o exagero desnecessário 

de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via 

Bacenjud, formulado à fls. 331/333.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 22 de 

janeiro de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824791 Nr: 4548-23.2016.811.0003
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELVIO MONEDA ALBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMED COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA, ODONTOLÓGICA E ADM. DE PLANOS DE SAUDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REBECA AZEVEDO 

COUCEIRO CASTRO, para devolução dos autos nº 

4548-23.2016.811.0003, Protocolo 824791, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1016252-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLORINHA BARBOSA DE JESUS (AUTOR(A))

MIGUEL JOSE DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PEREIRA RODRIGUES OAB - MT12.105 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Outros Interessados:

JEFERSON SOARES ALVES (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 15 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1016252-11.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 50.000,00 

ESPÉCIE: [Usucapião Ordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

MIGUEL JOSE DE JESUS Nome: GLORINHA BARBOSA DE JESUS POLO 

PASSIVO: Nome: VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

CITANDO: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 259, I e §4º do 

art. 1.071, ambos do NCPC, dos termos da presente ação de usucapião do 

imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição 

inicial, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: uma área de 

terreno, situada na Rua Edgar Ferreira da Silva, nº 651, Bairro Jardim 

Itapuã, com área territorial de 260,00m², identificado como lote 05 da 

quadra 09, Bairro Jardim Itapuã, com matricula nº 52.107, DECISÃO: id. nº 

27512524 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). Eu, THAYSA MONTEIRO 

DAMASCENO, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341428 Nr: 9601-05.2004.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MAQ MECANICAS E METAIS LTDA, RAFAEL VICENTE 

GONÇALVES TOBIAS, EDGAR PACHECO DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA INSTALADORA LTDA, 

INSTALADORA MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINIRA GOMES LIMA MELO - 

OAB:SP/ 207.660, EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - 

OAB:15007-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR PACHECO E SOUZA 

DA SILVA - OAB:15007-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO FALIMENTAR

FALÊNCIA Nº 341428

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 9601-05.2004.811.0003 Código 341428

ESPÉCIE: Falência de Empresários.

PARTE REQUERENTE: MAQ MECANICAS E METAIS LTDA.

PARTE RÉQUERIDA: ALIANÇA INSTALADORA LTDA, CNPJ 

03.606.360/0001-20 e INSTALADORA MATO GROSSO LTDA, CPNJ 

05.217.180/0001-81.

ADMINISTRADOR JUDICIAL: EDGAR PACHECO DE SOUZA DA SILVA

FINALIDADE: CIENTIFICAR CREDORES E INTERESSADOS, nos termos do 

art. 156 e seu paragrafo único da lei 11.101/2005, do encerramento do 

presente processo falimentar relativo à empresa ALIANÇA INSTALADORA 

LTDA, CNPJ 03.606.360/0001-20 E INSTALADORA MATO GROSSO CNPJ 

05.217.180/0001-20, consoante sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita.

SENTENÇA: ‘’Vistos e examinados. Verifica-se dos autos que a empresa 

ALIANÇA INSTALADORA LTDA teve sua falência decretada por sentença 

datada de 05/06/2008. Após o decreto falimentar, o administrador judicial 

não encontrou bens para a arrecadação e pagamento dos credores. 

Posteriormente foi reconhecida a sucessão empresarial fraudulenta e 

estendido os efeitos da falência para a empresa INSTALADORA MATO 

GROSSO LTDA, conforme decisão proferida em 27/11/2017. Todavia, 

também não se obteve êxito na localização de bens arrecadáveis. O 

administrador judicial requereu, então, a extensão dos efeitos da falência 

para as empresas ALIANÇA CONSTRUTORA ELÉTRICA LTDA, 

INSTALADORA ELÉTRICA LTDA, CENTRO OESTE INSTALADORA LTDA, 

RIO VERMELHO ELETRIFICAÇÃO LTDA, CENTRO OESTE CONSTRUTORA 

ELÉTRICA LTDA e ALIANÇA INSTALADORA LTDA. Entretanto, como bem 

salientou o Ministério Público, todas as empresas indicadas encontram-se 

em situação de inatividade, tendo sido baixadas no ano de 2008, conforme 
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extratos de consulta realizada por este próprio Juízo junto à Receita 

Federal do Brasil. Deste modo, frente o disposto no artigo 4º, inciso VII, do 

Decreto Lei 7661/45, aplicável aos autos, o pedido formulado pelo 

administrador judicial não pode ser acolhido, por expressa vedação legal. 

(...) Valioso registrar que, incontestavelmente a realização de novas 

tentativas de localização de bens arrecadáveis somente irá gerar 

despesas para a massa falida, não se justificando a manutenção do feito 

por tantos anos. Ante o exposto, com fulcro no artigo 75, §3º, do Decreto 

Lei 7661/45, declaro encerrada a falência de ALIANÇA INSTALADORA 

LTDA e INSTALADORA MATO GROSSO LTDA. Registro que o prazo 

prescricional relativo às obrigações das falidas recomeçam a correr a 

partir do dia em que transitar em julgado a sentença do encerramento da 

falência (artigo 157) e se regerá pelas disposições do artigo 158 da Lei 

11.101/2005.(...) Publique-se a presente sentença por edital (artigo 156, 

parágrafo único). Intime-se. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, AMANDA BRITES DA 

SILVA, ESTAGIARIA DE DIREITO, digitei.

Rondonópolis - MT, 22 de janeiro de 2020.

 (Assinado Digitalmente)

Claucia Aparecida Polga

Gestora Judiciaria

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440482 Nr: 9151-52.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA PATRICIA MOREIRA LUSTROZA, BENEDITO 

SALOME BARBOSA, ALMIRA SALETE SCHEFFER DA SILVA, ANTONIO 

RIBEIRO FILHO, JOSE BORGES CHAGAS, APARECIDA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ARY AGACCI NETO - 

OAB:OAB/SC 17.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO 

- OAB:2676/MT, Ilza Regina Defilippi Dias - OAB:27.215 - SP, NELSON 

LUIZ NOUVEL ALESSIO - OAB:61713

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 653/654 são 

tempestivos, assim procedo com a intimação da parte requerida para, no 

prazo legal, manifestar-se sobre os embargos opostos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762445 Nr: 14700-04.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOPES PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 INTIMAÇÃO da parte executada para que pague o valor devido, 

acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários advocatícios sobre o 

débito, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo acima, terá o devedor o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 525 do mesmo Diploma Processual.

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INDAJAIA GEORGE STEFANINI FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE CLAUSSE ANICESIO DOS SANTOS OAB - MT25307/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000914-60.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:INDAJAIA 

GEORGE STEFANINI FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANE 

CLAUSSE ANICESIO DOS SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 10/06/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011374-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANICLEIA MOTA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011374-43.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: VANICLEIA 

MOTA DA COSTA Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação 

que, não havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça 

deverá proceder penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do 

débito objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da 

parte executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011054-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT13547-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE RAIMUNDO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011054-90.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO EXECUTADO: 

SIMONE RAIMUNDO FERREIRA Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o 

valor integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de 
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citação que, não havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de 

Justiça deverá proceder penhora e avaliação de bens suficientes a 

quitação do débito objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação da parte executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta 

lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)

-se o(s) executado(s) para comparecer à audiência de conciliação 

designada, oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. 

da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011366-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KETLYN CRISTINA ANTUNES MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011366-66.2019.8.11.0003 

EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: KETLYN 

CRISTINA ANTUNES MACHADO Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o 

valor integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de 

citação que, não havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de 

Justiça deverá proceder penhora e avaliação de bens suficientes a 

quitação do débito objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação da parte executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta 

lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)

-se o(s) executado(s) para comparecer à audiência de conciliação 

designada, oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. 

da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011368-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON SOUZA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011368-36.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: ANDERSON 

SOUZA DA CONCEICAO Vistos, etc. Da análise dos autos observa-se que 

o presente feito fora distribuído como ação de execução de título 

extrajudicial, fundada em nota promissória. Em que pese a parte Autora ter 

proposto a presente ação pelo procedimento atinente a execução de 

títulos extrajudiciais, da análise do título carreado aos autos observa-se 

que este não possui os requisitos legais necessários para ser 

considerado título executivo. Destarte, cediço que não há como o presente 

feito tramitar sob o rito do processo de execução de título extrajudicial, no 

entanto, é possível o recebimento da presente como Reclamação, em 

atenção aos princípios que regem os feitos em tramite no juizado especial. 

Assim, RECEBO a presente como Reclamação, eis que verifico que a 

petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do Novo Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência 

liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Novo Código de 

Processo Civil. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, no 

endereço informado, consignando-se as advertências legais. INTIMEM-SE 

as partes para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO já designada, 

oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio 

de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial (art. 344, NCPC). Consigno que, se houver 

contestação tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar 

impugnação no prazo de 05 (cinco) dias se com a peça defensiva forem 

juntados documentos relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido 

contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Por fim, 

DETERMINO que a secretaria Proceda-se com as alterações no PJE quanto 

ao tipo de processo, eis que não se trata de feito executivo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011370-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENILDES ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011370-06.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: BENILDES 

ALVES DA SILVA Vistos, etc. RECEBO a petição inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, 

que não é o caso de improcedência liminar do pedido, conforme disposto 

no art. 334 do Código de Processo Civil. Assim, CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. INTIMEM-SE 

as partes para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, 

oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio 

de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial (art. 344, CPC). Consigno que, se houver 

contestação tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar 

impugnação no prazo de 05 (cinco) dias se com a peça defensiva forem 

juntados documentos relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido 

contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011309-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011309-48.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME EXECUTADO: DENISE DOS 

SANTOS Vistos, etc. Da análise dos autos observa-se que o presente 

feito fora distribuído como ação de execução de título extrajudicial, 

fundada em contrato de prestação de serviços. Em que pese a parte 
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Autora ter proposto a presente ação pelo procedimento atinente a 

execução de títulos extrajudiciais, da análise do título carreado aos autos 

observa-se que este não possui os requisitos legais necessários para ser 

considerado título executivo,vez que o prazo prescricional de é 05 (cinco) 

anos. Destarte, cediço que não há como o presente feito tramitar sob o rito 

do processo de execução de título extrajudicial, no entanto, é possível o 

recebimento da presente como Reclamação, em atenção aos princípios 

que regem os feitos em tramite no juizado especial. Assim, RECEBO a 

presente como Reclamação, eis que verifico que a petição inicial preenche 

os requisitos do art. 319 do Novo Código de Processo Civil e não incide 

nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, verifico, 

ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, conforme 

disposto no art. 334 do Novo Código de Processo Civil. CITE-SE a parte 

reclamada dos termos da ação, no endereço informado, consignando-se 

as advertências legais. INTIMEM-SE as partes para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO já designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 

344, NCPC). Consigno que, se houver contestação tempestiva, somente 

se intimará o autor para apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) 

dias se com a peça defensiva forem juntados documentos relevantes ao 

deslinde da causa ou contiver pedido contraposto, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria. Por fim, DETERMINO que a secretaria 

Proceda-se com as alterações no PJE quanto ao tipo de processo, eis que 

não se trata de feito executivo. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011689-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE JESUS SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELY ALMEIDA SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011689-71.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MARCO ANTONIO DE JESUS SOUZA EXECUTADO: JOSELY 

ALMEIDA SANTANA Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação 

que, não havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça 

deverá proceder penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do 

débito objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da 

parte executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000995-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLEBSON DIONISIO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000995-09.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EUCLEBSON 

DIONISIO SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA JULIA 

BARKOSKI DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

10/06/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BLAUDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000999-46.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDSON BLAUDT 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE 

SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

10/06/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013293-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ABISAI NUNES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ELIANE LYDIA STORACK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA TOLEDO PROCOPIOU OAB - MT0017507A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

BEACH PARK VACATION CLUB (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES OAB - CE16077 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013293-67.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ABISAI NUNES DO NASCIMENTO, ELIANE LYDIA STORACK 

REQUERIDO: BEACH PARK VACATION CLUB, RCI BRASIL - PRESTACAO 

DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. Vistos, etc. A autora da presente 

ação comunicou o descumprimento de ordem judicial pela empresa 

requerida e, assim, requereu que seja determinada a majoração da multa 

diária pelo descumprimento da decisão judicial. Pois bem. Analisando 

detidamente o processo, aparentemente constata-se o descumprimento de 

ordem judicial proferida neste processo, consistente em determinar que a 

reclamada se abstenha de debitar as parcelas vincendas no cartão de 

crédito da reclamante, bem como promover qualquer tipo de cobrança 

judicial ou extrajudicial em nome dos reclamantes, e, ainda, se abstenha de 

inserir o nome do reclamante nos Orgãos de Proteção ao Crédito. Por tais 

considerações, acolho em parte o pleito formulado pela parte autora, e, em 

consequência nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 

6º da Lei n.º 9.099/95, DETERMINO que a parte reclamada providencie no 

prazo de 05 (cinco) dias, o cumprimento da medida liminar deferida. Caso 

a parte reclamada não cumpra esta determinação judicial no prazo 

estabelecido, desde já, majoro a multa diária fixada para o valor de R$ 
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300,00 (trezentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de 

desobediência (art. 330 do Código Penal). Às providências, expedindo-se 

o necessário. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INDAJAIA GEORGE STEFANINI FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE CLAUSSE ANICESIO DOS SANTOS OAB - MT25307/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000914-60.2020.8.11.0003. 

AUTOR: INDAJAIA GEORGE STEFANINI FILHO REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida se abstenha de realizar o corte em sua energia 

elétrica, bem como, suspenda o valor da cobrança, além disso, abstenha 

de realizar qualquer inspeção e retirada de aparelhos da unidade 

consumidora, sendo assim, abstendo-se de efetuar a inclusão de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa e Cartório de 

Protestos). Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 

330, do mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso 

de improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do 

Código de Processo Civil. E, nos termos do art. 300, caput, do Código de 

Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é necessário que a 

parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo 

vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado (art. 300, §3º, do CPC). Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso vertente, a 

razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante não reconhece o consumo de energia faturado e 

cobrado, visto que foram cobradas duas faturas uma no valor de R$ 

2.042,31(dois mil e quarenta e dois reais e trinta e um centavos), bem 

como, uma segunda fatura no valor de R$ 2.296,80 (dois mil duzentos e 

noventa e seis reais e oitenta centavos), visto ser proveniente de uma 

recuperação de consumo. Ocorre que, diante da ausência de pagamento 

das referidas faturas, existe a possibilidade da reclamada suspender o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante, e ainda proceder com a negativação do nome da parte 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, o 

qual aponta para a possibilidade da concessão da liminar, à vista da 

probabilidade de veracidade dos argumentos trazidos. De outra banda, o 

perigo da demora resta provado diante da inadimplência da aludida fatura 

em discussão caracterizar a iminência do corte de fornecimento de 

energia elétrica na residência da parte reclamante, o qual causará 

evidentes prejuízos à parte autora e a sua família. Por outro lado, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada providencie a suspenção da cobrança do débito objeto da lide, 

além disso, abstenha de realizar qualquer inspeção e retirada de 

aparelhos da unidade consumidora, bem como, abstenha-se de suspender 

o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante UC 6/ 2710979-2, tão somente com relação às faturas ora 

discutida e, caso já o tenha feito, que seja restabelecido o serviço no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Outrossim, determino que a reclamada 

abstenha-se de incluir o nome das reclamantes junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, e, caso já o tenha feito, que providencie a exclusão, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Caso a parte reclamada não cumpra 

esta determinação judicial no prazo estabelecido, fixo pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de 

desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a serem 

aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, se for o caso, pelo oficial de justiça plantonista. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

2º JUIZADO ESPECIAL

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN ROGE DE CASTILHO OAB - PR61468 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000915-45.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:OSVALDO 

PEREIRA DE BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALAN ROGE DE 

CASTILHO POLO PASSIVO: MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 23/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000596-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA. LUANA PRICILA 

BICUDO RINALDI OAB-MT 21.481 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 23/04/2020 ÀS 

13:20HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000665-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE MARCIA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE LUCIANA DA SILVA OAB - MT20355-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA, ALINE LUCIANA DA 

SILVA OAB-MT DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO 

PRESENTE FEITO PARA O DIA 23/04/2020 ÀS 13:40HORAS A SE 
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REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA OAB - PR68827 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. I. E. C. D. M. E. E. L. (REU)

L. E. D. B. L. (REU)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. THIAGO RANNIERE 

RODRIGUES DE SOUSA OAB-MT 26.282 PARA, NO PRAZO DE QUINZE 

DIAS, EMENDAR A INICIAL, DEVENDO APRESENTAR DOCUMENTOS 

PESSOAIS E COMPROVANTES DE ENDEREÇO LEGÍVEL E ATUALIZADO 

EM NOME DO REQUERENTE, BEM COMO INSTRUMENTO DE 

PROCURAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000899-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REUBER TELES MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, NALDECY SILVA DA 

SILVEIRA OAB-MT 20.588 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 23/04/2020 ÀS 

14:00HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000820-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO CAMPIOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI OAB-MT 21.669 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 23/04/2020 ÀS 

14:20HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000923-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS MARTINS LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Carlos Gavioli (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI OAB-MT 21.669 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 23/04/2020 ÀS 

14:40HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016268-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE GERALDINA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA, DR. MÁRIO MEDEIROS 

NETO OAB-MT 12.073 E DR. NELSON FREITAS NETO OAB-MT 21.882 DA 

REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO 

PARA O DIA 23/04/2020 ÀS 15:00HORAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000925-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HUGGLER ENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO OAB - MT14726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA DRA. SIDINÉIA DELFINO 

LIRA FALTO OAB-MT 14.726 E DR. WELLYSON BRAGA MENDES OAB-MT 

21.026 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE 

FEITO PARA O DIA 23/04/2020 ÀS 15:20HORAS A SE REALIZAR NA 

SALA DE AUDIÊNCIA DOS CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000926-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IONE SALETE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000926-74.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:IONE SALETE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HELIO FIALHO JUNIOR POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 27/04/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016269-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILDESON CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA, DR. MARIO MEDEIROS 

NETO OAB-MT 12.073 E DR. NELSON FREITAS NETO OAB-MT 21.882 DA 

REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO 

PARA O DIA 23/04/2020 ÀS 15:40HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE 

AUDIÊNCIA DOS CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000927-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIA DA CONCEICAO RODRIGUES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTOFADOS UMAFLEX LTDA - EPP (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000927-59.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NATALICIA DA 

CONCEICAO RODRIGUES RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 27/04/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 
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Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012723-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DS CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE MONTEIRO TEIXEIRA OAB - MG113170 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J S DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. MARCELO HENRIQUE 

MONTEIRO TEIXEIRA OAB-MG 113.170 PARA, NO PRAZO DE DEZ DIAS, 

REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO E INFORMAR O ENDEREÇO 

ATUAL DO RÉU, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DO PROCESSO, TENDO 

EM VISTA A DEVOLUÇÃO DO MANDADO COM DILIGÊNCIA NEGATIVA 

(EVENTO 28273520)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015392-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO PEREIRA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA OAB - MT0010094A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DANDARA DOS SANTOS ALVES (REU)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. FLÁVIO SIQUEIRA 

OAB-MT 10.094 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO 

PRESENTE FEITO PARA O DIA 27/04/2020 ÀS 08:40HORAS A SE 

REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DE SA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0016484A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000934-51.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RAQUEL DE SA 

CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO ANTONIO MENDES DA 

SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 27/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAR DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000939-73.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ISMAR DE 

SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 27/04/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000941-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADORNO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000941-43.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

ADORNO FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 27/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000942-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDIR JOSE ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000942-28.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WANDIR JOSE 

ALEXANDRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 27/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RAMIRA MARTINS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000944-95.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JULIANA 

RAMIRA MARTINS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

27/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000947-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIANE SIRINO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSIAS SOUZA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000947-50.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSIAS SOUZA 

LIMA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS MANTOVANI 

POLO PASSIVO: PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 27/04/2020 Hora: 13:00 

, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000948-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA SOUSA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000948-35.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANA CARLA 

SOUSA RESENDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ALINE LIMA 

CARVALHO BEDIN POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 27/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000950-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEFANIA SOUZA MARINHO OAB - RO7025 (ADVOGADO(A))

MARCELO MENDONCA CORDEIRO OAB - 099.329.107-40 

(REPRESENTANTE)

LUCAS GATELLI DE SOUZA OAB - RO7232 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000950-05.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCELO 

MENDONCA CORDEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

GATELLI DE SOUZA, ESTEFANIA SOUZA MARINHO POLO PASSIVO: 

AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 27/04/2020 Hora: 13:40 

, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000828-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000828-89.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE APARECIDO DE SOUZA REQUERIDO: CARLOS 

ROBERTO FARIAS Vistos. Cuida-se de Carta Precatória cuja finalidade é 

intimar Carlos Roberto Farias para audiência de conciliação que se 

realizará em Campo Grande em 06/02/2020. Assim, cumpra-se conforme 

deprecado, servindo cópia como mandado, observando-se que a mesma 

deverá ser instruída com cópia dos documentos necessários. 

Comunique-se ao Juízo deprecante, prestando as devidas informações. 

Após, cumpridas as formalidades legais, devolvam-se os autos à Comarca 

de origem, consignando nossas homenagens, procedendo-se as baixas e 

anotações de estilo. Às providências. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000954-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MENDONCA CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GATELLI DE SOUZA OAB - RO7232 (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA SOUZA MARINHO OAB - RO7025 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000954-42.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCELO 

MENDONCA CORDEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

GATELLI DE SOUZA, ESTEFANIA SOUZA MARINHO POLO PASSIVO: 

AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 27/04/2020 Hora: 14:00 

, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000955-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIZIANE SERAFIM ARRAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000955-27.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LIZIANE SERAFIM 

ARRAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ALINE LIMA 

CARVALHO BEDIN POLO PASSIVO: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 27/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000970-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000970-93.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:HENRIQUE 

MORAIS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUSTAVO 

NOGUEIRA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: CALCARD ADMINISTRADORA 

DE CARTOES DE CREDITO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 27/04/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 23 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000983-92.2020.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

JAINE OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000983-92.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JAINE OLIVEIRA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 27/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000988-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000988-17.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DURVALINA 

ALVES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 27/04/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 23 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000990-84.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE 

RODRIGUES DE PAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 27/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000991-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES OLIVEIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000991-69.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE 

FERNANDES OLIVEIRA DE BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 28/04/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA NUNES MECIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000992-54.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARGARIDA 

NUNES MECIANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 28/04/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE JESUS SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000993-39.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALEX DE JESUS 

SALES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 28/04/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA MARIA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000994-24.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIO 

FERNANDES MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JORDANIA 

BARCELO DA SILVA POLO PASSIVO: ALESSANDRA MARIA DE SOUSA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 28/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000996-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000996-91.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ZILDA MARIA DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

28/04/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE GARCIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000998-61.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSIANE 

GARCIA DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 29/04/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RIOMAR TORRES LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURI DOS SANTOS BRAGA (REU)

 

PROCESSO n. 1001008-08.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RIOMAR TORRES 

LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO ANDRIGO BAIA 

EDUARDO POLO PASSIVO: AURI DOS SANTOS BRAGA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 28/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001011-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIA CESCONETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DAYANE GARCIA MARTINEZ OAB - MT22512/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO CESAR DE SOUZA ARRUDA (REQUERIDO)

VALERIA CRISTINA DORNELAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001011-60.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MIRIA 

CESCONETTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA DAYANE 

GARCIA MARTINEZ POLO PASSIVO: VALERIA CRISTINA DORNELAS DOS 

SANTOS e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 28/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001012-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO BRAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001012-45.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARINALDO 

BRAGA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 29/04/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001013-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001013-30.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:IGOR LUIZ DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 29/04/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001014-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE BRITOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001014-15.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCINEIA DE 

BRITOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 29/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-37.2020.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FERNANDA GUARDA LEONARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001019-37.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CAMILA 

FERNANDA GUARDA LEONARDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN POLO PASSIVO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 28/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010645-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NABILA MAIARA DE OLIVEIRA BRITO MILLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1010645-17.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: NABILA MAIARA DE OLIVEIRA BRITO MILLER REQUERIDO: 

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos. Considerando que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente, aliado ao preenchimento dos 

demais pressupostos de admissibilidade, recebo-o no efeito devolutivo e 

suspensivo, para evitar a ocorrência de danos ao recorrente, que poderá 

não conseguir reverter seu direito, em caso de procedência do recurso, 

nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95 e do parágrafo único do artigo 995 

do Código de Processo Civil. Outrossim, verifica-se dos autos a juntada 

das contrarrazões. Sendo assim, determino a remessa dos autos à Turma 

Recursal do Juizado Especial do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens de estilo. Por fim, defiro a gratuidade de justiça nos moldes 

do art. 98, § 1°, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009923-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. A. C. M. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

LUCINEY DE MELO QUEIROZ OAB - MT24900/O (ADVOGADO(A))

SIVONE PEDROSA CURY MUSSI OAB - 459.457.481-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. D. B. (REU)

 

Processo n.º 1009923-80.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando que 

a parte autora apresentou o endereço atualizado do requerido no ID: 

25865239, designo o dia 12.02.2020, às 16h30min, para a realização da 

audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se e notifiquem-se a parte 

autora, bem como o representante do Ministério Público. 3. Cite-se a parte 

requerida dos termos da inicial e para comparecer ao ato, salientando-lhe 

que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a 

partir da realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 

335, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, 

se não contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme 

dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 4. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014848-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE RULIM DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO RUBIM FILHO (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1014848-22.2019.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a inventariante, 

através do(a) patrono(a), para comparecer na Secretaria da 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões e firmar termo de primeiras 

declarações, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 23 de janeiro de 2020. 

JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016939-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. R. (REU)

 

Processo n.º 1016939-85.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Havendo prova pré-constituída da paternidade 

(carteira de identidade que instrui a inicial), defiro os alimentos provisórios, 

nos termos do art. 4º, da Lei n.º 5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, 

tendo em vista a não comprovação do real rendimento auferido pela parte 

demandada, em dois salários mínimos vigentes, correspondendo hoje a R$ 

2.078,00 (dois mil e setenta e oito reais), a serem descontados 

diretamente em folha de pagamento da parte demandada e depositados em 

conta bancária de titularidade da parte autora, até o dia 10 (dez) de cada 

mês, a partir da notificação do empregador da parte requerida, nos termos 

do art. 529, CPC, sob pena de caracterização de crime de desobediência 

(art. 330, do Código Penal), devendo ser imediatamente oficiado. 4. 

Designo o dia 10.02.2020, às 16h, para a realização da audiência de 

conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo constar no mandado as 

advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com advertência de que o 

prazo para contestar fluirá a partir da realização da audiência. Intime-se a 

parte requerente, pessoalmente, para que compareça na audiência. 5. 

Consigne-se as advertências legais, em especial a eventual ausência das 

partes, nos termos do art. 7º, da Lei de Alimentos, segundo o qual “o não 

comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido, e a 

ausência do réu importa em revelia, além da confissão quanto à matéria de 

fato.” 6. No mais, determino que seja oficiada à empregadora do requerido 

para que encaminhe a este juízo os seus 3 (três) últimos holerites. 7. 

Notifique-se o Ministério Público. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000479-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. F. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. V. F. (REU)

 

Processo n.º 1000479-86.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 10.02.2020, às 15h30min, para 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e 

notifiquem-se a requerente e seu procurador, bem como o representante 

do Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida dos termos da inicial e 

para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir da realização da 

audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do 

CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a 

ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do 

Digesto Processual Civil. 6. Consigne-se, ainda, as advertências legais, em 

especial a eventual ausência das partes, nos termos do art. 7º, da Lei de 

Alimentos, segundo o qual “o não comparecimento do autor determina o 

arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além da 

confissão quanto à matéria de fato.” 7. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003237-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TICIANO TOMAZI BURGIN JUNIOR (AUTOR(A))

CRISTIANE DE CASSIA BONEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO OAB - MT0015222A 

(ADVOGADO(A))

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TICIANO TOMAZI BURGIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GONCALVES OAB - MT7831/O (ADVOGADO(A))

CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE OAB - MT0008869A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1003237-09.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 10.03.2020, às 15h, para a realização da audiência 

de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e notifiquem-se as 

partes e seus advogados e o representante do Parquet. 3. No mandado de 

intimação das partes deverá constar que a sua ausência, ou se presentes 

não quiserem depor, importará em confissão quanto à matéria de fato, nos 

termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 4. Nos termos do §4º do art. 

357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas. 5. Saliento que 

compete aos patronos das partes informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, hora e local da audiência designada, com pelo menos 3 

(três) dias de antecedência, dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 

455, caput e §1º, do CPC). 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 451574 Nr: 6753-98.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HVSF, NFNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEMAR ELIO PERINAZZO - 

OAB:8780-B

 Processo n.º 6753-98.2011.8.11.0003

Vistos etc.

1. Considerando que após o falecimento da parte exequente, houve 

habilitação de sua herdeira, dando regular andamento processual, bem 

como às fls. 137/138, anverso e verso, foi atualizado o débito exequendo, 

determino a intimação pessoal da parte devedora para que, no prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias, quite o montante devido, sob pena de lhe 

serem penhorados bens suficientes para quitação da obrigação alimentar.

2. Após, venham-me conclusos.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 2020.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 747487 Nr: 6450-79.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRNB, TNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 Processo n.º 6450-79.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 91, anverso e verso, determinando que seja 

oficiado à CEF para que bloqueie e penhore o valor existente a título de 

saldo PIS/FGTS em favor do executado, conforme o débito exequendo 

discutido no caso em apreço, bem como para que proceda à transferência 

dos valores para conta bancária informada pela parte exequente no 

referido petitório.

2. No tocante ao item “b” do referido pleito, que se requer o bloqueio de 

veículos de propriedade do devedor por meio do sistema RENAJUD, 

verifica-se que os bens localizados já possuem restrições em seu 

registro, conforme comprovante anexo, motivo pelo qual se considera 

infrutífera tal diligência constritiva.

 3. Sendo assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, se manifeste no feito requerendo o que de direito, bem como carreie 

aos autos o demonstrativo do débito atualizado e pormenorizado com 

todos os meses, com as porcentagens utilizadas na atualização.

4. Após, abra-se vista dos autos ao representante do Ministério Público.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 730922 Nr: 11444-87.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSS, JVDSS, ECDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Advogados da UNIJURIS - 

UNIC - OAB:

 Processo n.º 11444-87.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 99, pelo que determino o arquivamento destes 

autos, conforme preconiza o art. 921, §2º, do Diploma Processual Civil.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 2020.
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WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 767830 Nr: 1252-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS, MACDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO BARBOSA AJALA - 

OAB:26847, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1252-27.2015.811.0003

Vistos etc.

 1. A toda evidência, compulsando os autos com vagar, nota-se que às 

fls. 130/131, anverso e verso, itens 10 e 11, foi determinada a 

regularização do polo ativo da demanda, eis que a parte exequente atingiu 

a maioridade civil, porém, não foi atendida a referida determinação, razão 

pela qual, antes de apreciar o pleito de fls. 136/139, determino a intimação 

da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar o feito 

(art. 321, do CPC), atendendo às disposições contidas nos arts. 319, 

inciso II, e 320, do Estatuto Processual Civil, sob pena de extinção do feito 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do mesmo 

diploma legal.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 2020.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 747207 Nr: 6287-02.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFRDS, MERDS, AMRDS, MCRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6287-02.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando que o Direito acompanha a evolução da sociedade, sendo 

certo que os avanços tecnológicos, principalmente no ramo da informática, 

devem ser prestigiados na medida em que proporcionam a efetividade do 

processo judicial e, por conseguinte, da própria prestação jurisdicional, e 

tendo em linha de estima a racionalização que os s sistemas INFOSEG e 

INFOJUD possibilitam, em função de permitirem a busca de endereços com 

grande agilidade, consagrando os princípios da economia e celeridade 

processuais, bem como ante a disposição ínsita do art. 6º, do Código de 

Ritos, que dispõe sobre a obrigação de cooperação entre os sujeitos 

processuais para a melhor prestação jurisdicional, defiro o pleito de busca 

de endereços via sistemas INFOSEG e INFOJUD.

 2. Após a consulta realizada junto aos sistemas INFOSEG e INFOJUD foi 

localizado o endereço da parte requerida, qual seja, Rua Maria Auxiliadora 

Ferreira, s/n, Qd. 507, Lt. 05 Popular, Município de Mineiros/GO, CEP: 

75830-000.

3. Tendo sido frutífera a localização do endereço da parte executada, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o 

que de direito.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 805752 Nr: 16606-92.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPO, MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IWODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16606-92.2015.811.0003

Vistos etc.

 1. Considerando a informação do número do CPF do executado à fl. 66, 

determino o cumprimento integral da decisão de fls. 58/60.

2. Aguarde-se o cumprimento do mandado de intimação de fl. 64.

3. Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

 4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 808705 Nr: 17579-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KZL, ZNZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 17579-47.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o pleito de fls. 57/59 e por tudo mais que dos autos consta, em 

razão da manifesta inadimplência de pensão alimentícia devida à parte 

exequente, decreto a prisão civil do executado Roniclei Pereira Lucas 

(qualificado nos autos), com fulcro no art. 528, §3º, do Código de Ritos, 

por 30 (trinta) dias ou até que salde sua dívida. Saliente-se ao executado 

que o cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações 

vencidas e vincendas, devendo ser expedido o competente mandado de 

prisão.

2. No mais, considerando que o Direito acompanha a evolução da 

sociedade, sendo certo que os avanços tecnológicos, principalmente no 

ramo da informática, devem ser prestigiados na medida em que 

proporcionam a efetividade do processo judicial e, por conseguinte, da 

própria prestação jurisdicional, e tendo em linha de estima a racionalização 

que os sistemas INFOSEG e INFOJUD possibilitam, em função de 

permitirem a busca de endereços com grande agilidade, consagrando os 

princípios da economia e celeridade processuais, bem como ante a 

disposição ínsita do art. 6º, do Código de Ritos, que dispõe sobre a 

obrigação de cooperação entre os sujeitos processuais para a melhor 

prestação jurisdicional, defiro o pleito de busca de endereços via sistemas 

INFOSEG e INFOJUD.

 3. Após a consulta realizada junto aos sistemas INFOSEG e INFOJUD foi 

localizado o endereço da parte requerida, qual seja, Rua Monterei, n.º 842, 

Jd. California, Município de Cuiabá/MT, CEP: 78065-000.

4. Intime-se.

 5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 816596 Nr: 1779-42.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKDSR, HVDSR, NJDSAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1779-42.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando que o Direito acompanha a evolução da sociedade, sendo 

certo que os avanços tecnológicos, principalmente no ramo da informática, 
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devem ser prestigiados na medida em que proporcionam a efetividade do 

processo judicial e, por conseguinte, da própria prestação jurisdicional, e 

tendo em linha de estima a racionalização que os s sistemas INFOSEG e 

INFOJUD possibilitam, em função de permitirem a busca de endereços com 

grande agilidade, consagrando os princípios da economia e celeridade 

processuais, bem como ante a disposição ínsita do art. 6º, do Código de 

Ritos, que dispõe sobre a obrigação de cooperação entre os sujeitos 

processuais para a melhor prestação jurisdicional, defiro o pleito de busca 

de endereços via sistemas INFOSEG e INFOJUD.

 2. Após a consulta realizada junto aos sistemas INFOSEG e INFOJUD foi 

localizado o endereço da parte requerida, qual seja, Rua A, n.º 25, Qd. 46, 

Lt. 25, Nova Conquista, Município de Rondonópolis/MT, CEP: 78736-314 e 

CPF n.º 009.954.771-67.

3. Tendo sido frutífera a localização do endereço da parte executada, 

determino que se proceda com a sua intimação nos mesmos moldes da 

decisão de fl. 62, anverso e verso.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 730474 Nr: 11051-65.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPDLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A, JOSIAS DIAS DA SILVA - OAB:26023/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Processo n.º 11051-65.2013.8.11.0003

Vistos etc.

1. Recebo o presente cumprimento de sentença. Processe-se em segredo 

de justiça (art. 189, inciso II, CPC).

 2. Considerando a juntada do documento de fl. 123, que comprova que o 

requerido colou grau no curso de Engenharia Civil em 19.08.2019, junto à 

Faculdade Unic de Rondonópolis, determino que seja imediatamente 

oficiado ao empregador do requerente para que cesse o desconto dos 

alimentos em sua folha de pagamento, nos termos da sentença de fls. 

83/85.

3. Após, abra-se vista dos autos à parte requerida para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, se manifeste.

4. Em seguida, venham-me os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 770155 Nr: 2220-57.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MATHIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:16451/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Processo n.º 2220-57.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro parcialmente o pleito de fls. 90/91, pelo que determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 6 (seis) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 818774 Nr: 2484-40.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSDM, EMSDM, GSDM, GSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2484-40.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Indefiro o pleito de fl. 102, pelas mesmas razões da decisão de fl. 101, 

devendo a primeira requerente ser intimada para proceder com a 

regularização de sua representação processual, sob pena de extinção do 

feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, CPC.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 420368 Nr: 2645-94.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13.444, DENISE RODEGUER - OAB:MT-15.121-A, DÓRIS PATRICIA 

DIAS VIEIRA MOTA - OAB:25924, JOSÉ NILTON RODRIGUES NUNES - 

OAB:23685/O, JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - 

OAB:22862/O, Leonardo Dornelles Sales - OAB:25782/O, Welder 

Felizarti Lopes - OAB:25390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR SPERANZA 

JUNIOR - OAB:15.290/2000, KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0

 Processo n.º 2645-94.2009.8.11.0003

Vistos etc.

1. Tendo em vista o longo período sem atualização do débito exequendo, 

determino a intimação da parte exequente para que, no prazo legal, carreie 

aos autos o demonstrativo do débito atualizado e pormenorizado com as 

porcentagens utilizadas na atualização.

2. Após, venham-me conclusos para deliberação quanto ao pedido de fls. 

327/328.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 753554 Nr: 9576-40.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRDS, ASDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9576-40.2014.811.0003

Vistos etc.
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1. Defiro o pleito formulado pela parte autora, no que tange a busca do 

endereço da parte requerida através dos sistemas INFOJUD e INFOSEG.

 2. Uma vez que a diligência suprarreferida restou infrutífera, visto que o 

único endereço localizado é o mesmo já indicado nos autos (fl. 69), 

determino à Sr.ª gestora judiciária que proceda, imediatamente, à busca de 

endereço da parte requerida, conforme os dados fornecidos na exordial e 

através de seu CPF n.º 570.904.401-68, junto ao convênio TJ/TRE.

3. Após, abra-se vista dos autos à parte exequente e, em seguida ao 

Ministério Público para que, no prazo legal, se manifestem.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 788870 Nr: 9758-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEFDS, EHDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9758-89.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito formulado pela parte autora, no que tange a busca do 

endereço da parte requerida através dos sistemas INFOJUD e INFOSEG.

 2. Uma vez que a diligência suprarreferida restou infrutífera, visto que o 

único endereço localizado é o mesmo já indicado nos autos (fl. 82), 

determino à Sr.ª gestora judiciária que proceda, imediatamente, à busca de 

endereço da parte requerida, conforme os dados fornecidos na exordial, 

junto ao convênio TJ/TRE.

3. Após, abra-se vista dos autos à parte exequente e, em seguida ao 

Ministério Público para que, no prazo legal, se manifestem.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 717249 Nr: 12671-49.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMLS, HLS, MDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRXDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGLISTONE SOARES MIRANDA - 

OAB:13045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12671-49.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor da certidão de fl. 125, intimem-se a exequente, 

pessoalmente, e seu procurador, via DJe, para se manifestarem nos 

autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto 

Processual Civil, sob pena de extinção do feito, salientando-lhes o 

disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 717251 Nr: 12673-19.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMLS, HLS, MDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRXDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGLISTONE SOARES MIRANDA - 

OAB:13045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12673-19.2012.8.11.0003

 Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 126, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 3 (três) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 819502 Nr: 2741-65.2016.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NVA, ÁA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welington Brasil Felix - 

OAB:35962

 Processo n.º 2741-65.2016.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, compulsando os autos com vagar, vê-se que a parte 

autora foi devidamente intimada para regularizar o polo ativo da demanda, 

porém, não atendeu as determinações constantes na decisão de fl. 138, 

pois manteve o menor no referido polo.

2. Sendo assim, pela última vez, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularize o feito, atendendo às disposições 

contidas no art. 319, do Estatuto Processual Civil, excluindo o menor do 

polo ativo, pois eles não têm legitimidade para ser parte da ação que verse 

sobre a sua própria guarda, incluindo apenas sua genitora no polo ativo, 

pois ela tem legitimidade para demandar em nome do menor, tanto no 

tocante ao pedido de alimentos quanto no de guarda, sob pena de não 

homologação do acordo.

3. Após, venham-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 375602 Nr: 3944-14.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVC, MSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA IZABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3944-14.2006.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, compulsando os autos com vagar, vê-se que a parte 

exequente atingiu a maioridade civil, não devendo neste caso ser 

representada por sua genitora.

2. Sendo assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize o polo ativo da demanda, bem como a sua 

representação processual, atendendo às disposições contidas nos arts. 

319, inciso II, e 320, do Estatuto Processual Civil, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do mesmo 

diploma legal.
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3. Sem prejuízo do acima determinado, defiro o pleito de fls. 259/261, pelo 

que determino a intimação da parte devedora no endereço apresentado, 

para efetuar o pagamento do débito pormenorizado no petitório de fls. 

231/236, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de ser 

decretada imediatamente a sua prisão, nos termos do art. 528, §3º, do 

CPC.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 420051 Nr: 2348-87.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCLDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KPDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2348-87.2009.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor do petitório de fl. 220, cumpra-se, na íntegra, a sentença de 

fls. 186/188.

2. Após, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 730695 Nr: 11258-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCFDS, MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DE SOUZA GIMENEZ - 

OAB:5636-B

 Processo n.º 11258-64.2013.811.0003

Vistos etc.

 1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada por 

HEMELLY CHRISTINA FERREIRA DA SILVA em face de RUBENS ROSA DA 

SILVA (qualificados nos autos).

2. A parte autora não foi localizada por seu patrono, conforme se extrai do 

pleito de fl. 117, o qual requereu a extinção do feito sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando, por não praticar os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias.

5. Pela análise dos autos, verifica-se que o patrono da parte autora não 

tem mais contato com ela, pois mesmo diligenciando neste sentido todas 

as tentativas de localizá-la restaram infrutíferas, o que caracteriza a 

desídia em praticar os atos e diligências que lhe competia, fato que impõe 

a extinção do processo nos termos do art. 485, inciso III, do Estatuto 

Processual Civil.

6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso III, do Código de 

Ritos.

7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 794344 Nr: 12074-75.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIB, KIB, PBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12074-75.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor da certidão de fl. 61 e por tudo mais que dos autos consta, 

em razão da manifesta inadimplência de pensão alimentícia devida à parte 

exequente, decreto a prisão civil do executado Ronei Inácio da Silva 

(qualificado nos autos), com fulcro no art. 528, §3º, do Código de Ritos, 

por 30 (trinta) dias ou até que salde sua dívida. Saliente-se ao executado 

que o cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações 

vencidas e vincendas, devendo ser expedido o competente mandado de 

prisão.

2. Intime-se.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 730791 Nr: 11338-28.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBSON DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 15.031/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS MOREIRA MACIEL - 

OAB:20926-B-MS, WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - OAB:10386N/MT

 Processo n.º 11338-28.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Não obstante a manifestação de fl. 165, informando que a sua citação 

na ação de exoneração de alimentos se deu em 04.04.2019, em consulta 

ao Sistema PJe, este juízo verificou que, na verdade, houve habilitação da 

Defensoria Pública representando as autoras naquele processo em 

13.03.2019 (Proc. n.º 1006604-41.2018.8.11.0003, ID: 18617055), 

devendo, portanto, essa data ser considerada para efeitos da citação, já 

que foi o momento em que a requerida tomou ciência da ação, nos termos 

do art. 239, §1º, CPC.

 2. Assim, cumpra-se o item 5 da decisão de fl. 162, devendo o contador 

judicial utilizar na elaboração do cálculo o dia 13.03.2019 como data da 

citação da exequente na ação de exoneração de alimentos.

3. Com a realização do cálculo, abra-se vista às partes para 

manifestação, no prazo legal.

4. Após, venham-me conclusos.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 420441 Nr: 2685-76.2009.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASDS, AMFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSALVO DOS SANTOS SALLES 

- OAB:OAB/MT 15986

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2685-76.2009.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor do petitório de fl. 110 e da cota ministerial de fl. 113, 

aguardem-se os autos em arquivo provisório até o integral cumprimento da 

obrigação pela parte executada ou ulterior manifestação das partes.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 730404 Nr: 10986-70.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMBDF, RDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJSDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA CAROLINA MIRANDA 

BELLINI DE FREITAS - OAB:OAB/MT 21732/O, VERGINIA CHINELATO - 

OAB:OAB/MT 24.047

 Processo n.º 10986-70.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pedido de fls. 122/123.

2. Após, abra-se vista dos autos à parte exequente e, em seguida, ao 

Ministério Público para que, no prazo legal, se manifestem.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000111-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS WAGNER CARNEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA OAB - MT26452/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000111-77.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Cite-se a parte interditanda para, caso queira, 

apresentar contestação. 4. Nomeio a Dr.ª Maria Aparecida Vale Galvão, 

profissional que atende no Centro de Saúde “POLICLÍNICA”, localizado na 

Rua 13 de maio, n.º 886, centro nesta cidade, para realizar exame médico 

na parte interditanda. 5. A seguir, providencie a parte requerente a 

apresentação da parte interditanda à perita nomeada para a realização da 

perícia, em resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre a 

higidez mental da parte interditanda. 6. Arbitro os honorários periciais em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), que serão suportados pelo Estado de Mato 

Grosso. 7. Sem prejuízo do cumprimento das disposições supra, determino 

que a equipe multidisciplinar forense proceda, imediatamente, ao estudo 

psicossocial das condições da parte interditanda, com elaboração de 

relatórios pormenorizados. 8. Quanto à medida de urgência arvorada na 

inicial, postergo a sua análise à juntada do estudo psicossocial das 

condições da parte interditanda e do laudo médico. 9. Ademais, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe ao juízo 

quanto à existência dos legitimados para exercer a curatela do 

interditando, elencados no art. 1.775, do Código Civil, com as suas 

respectivas qualificações, possibilitando ao juízo a aferição da pessoa 

mais adequada para o exercício da curatela. 10. Intime-se. 11. Notifique-se 

o Ministério Público. 12. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001910-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. P. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILAINE RODRIGUES DA PENHA OAB - 036.322.601-09 (CURADOR)

AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES OAB - MT21799/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. C. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001910-97.2016.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Cumprimento de 

Sentença’ ajuizada por E. da P. R. menor representada por sua genitora 

Sra. ODILAINE RODRIGUES DA PENHA, em desfavor de MARCOS DA 

CRUZ RODRIGUES, qualificados nos autos. Entre um ato e outro, o 

demandado apresentou proposta de parcelamento nos autos, ato contínuo 

a parte exequente aceitou a r. proposta, conforme petição registrada no ID 

25494296. É o relatório do necessário. Decido. Pois bem, no que tange a 

homologação do acordo, como sói acontecer na espécie em comento, 

destaco o entendimento sufragado pela jurisprudência, in verbis: 

“ACORDO ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO PELO JUÍZO. SUSPENSÃO 

DA EXECUÇÃO. A homologação de acordo estabelecido entre as partes 

acarreta a suspensão do feito executivo e não sua extinção. Exegese do 

art. 792 do CPC ”. (Apelação Cível Nº 70011570140, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de 

Vasconcellos, Julgado em 01/06/2005). Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

constante nos autos e SUSPENDO o curso do processo até o seu integral 

cumprimento (seis meses). Exaurido o prazo da suspensão ou 

descumprido o ajuste, independente de intimação, manifestem-se a parte 

exequente, consignando que em caso de inércia será reputada 

aquiescência tácita ao integral pagamento do débito e consequente 

extinção do processo. Sem prejuízo, oficie-se à Caixa Econômica Federal, 

solicitando informações acerca do cumprimento da determinação do Ofício 

475/2019, recebida aos 17/10/2019 pela r. instituição financeira (ID 

25416174), assinalando o prazo de 10 (dez) dias para respectiva 

resposta. Ademais, ante a reiterada inércia, consigno que eventual 

descumprimento da ordem ensejará a responsabilização junto à esfera 

competente por crime de desobediência. Intimem-se. Notifique-se o 

Ministério Público. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de dezembro de 2019. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014221-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. C. C. (REU)

A. O. C. (REU)

N. O. C. (REU)

A. F. C. (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

VISTA AO CURADOR ESPECIAL NOMEADO PARA A DEVIDA 

MANIFESTAÇÃO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013331-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. M. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR os patronos das partes para que apresentem rol de testemunhas 

no prazo de 05 (cinco), nos termos da decisão ID 28211974.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009652-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

THAIS LOUANA MENDES SILVA OAB - MT18941/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

VISTA AO CURADOR ESPECIAL NOMEADO PARA MANIFESTAÇÃO 

ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1014761-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT13547-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1014761-66.2019.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de “AÇÃO DE 

DIVÓRCIO CONSENSUAL DIRETO COM PARTILHA DE BENS” formulado por 

ARALDA VILELA VARJÃO DE MORAIS e EDEZIO ALVES DE MORAIS, 

ambos bem qualificados nos autos. As partes pretendem ver dissolvido o 

precedente vínculo matrimonial entre eles estabelecidos, consignando a 

dispensa recíproca da obrigação alimentar, pleiteando ao fim pela 

homologação da partilha de bens, conforme disposições vertidas na 

exordial (ID 26283154) Com a exordial vieram documentos. Recebida a 

inicial concedeu-se os benefícios da justiça gratuita, bem como 

determinou-se a intimação das partes para sanarem as irregularidades ora 

apontadas pelo Juízo (ID 26304269). Sobreveio petição e documentos (ID 

27491369). Relatei o essencial. Decido. Considerando-se a natureza da 

causa, notadamente a ausência de interesse de incapazes, deixo de abrir 

vista dos autos ao Ministério Público, passando desde já ao exame do 

pedido autoral. Pois bem. Cuida-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c 

partilha de bens, proposto por ARALDA VILELA VARJÃO DE MORAIS e 

EDEZIO ALVES DE MORAIS, ambos bem qualificados nos autos. Os 

requerentes são casados consoante certidão vertida no ID n. 26283178. 

Em se tratando de pedido da espécie, em consonância com a Emenda 

Constitucional nº 66, publicada em 13.07.2010, com entrada em vigor na 

data da publicação - que suprimiu o requisito temporal na dissolubilidade 

do casamento civil pelo divórcio – não mais se exige a comprovação do 

transcurso de qualquer prazo para a decretação do divórcio, tampouco do 

transcurso do prazo a contar da data da decisão que julgou a separação 

(art. 226, par. 6º, da Constituição Federal). Destarte, em que pese conste 

na matrícula do imóvel registrado na matrícula nº 16.261 que o mesmo 

encontra-se alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco S. A., verifico 

que as partes colacionaram ao feito cópia da carta de quitação emitida 

pela r. Instituição Financeira. Desse modo, malgrado careça o r. imóvel de 

regularização perante o cartório competente as partes lograram êxito em 

comprovar a propriedade do mesmo. Dito isso, vislumbro que o ajuste 

celebrado resguarda os requisitos de VALIDADE, EXISTÊNCIA E EFICÁCIA 

dos NEGÓCIOS JURÍDICOS. Em face do exposto, com fundamento no art. 

226, par. 6º, da Constituição Federal, DECRETO O DIVÓRCIO entre 

ARALDA VILELA VARJÃO DE MORAIS e EDEZIO ALVES DE MORAIS. No 

mais, com a ressalva acima mencionada acerca da partilha dos bens, 

HOMOLOGO o acordo tal qual celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil. O cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira. 

Expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, inciso I, do 

Código Civil em vigor e art. 29, §1º, alínea “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório 

de Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais. Oficie-se ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente, comunicando acerca da presente, para 

que seja promovida a devida averbação junto às matrículas dos imóveis de 

nº 18.866, 16.261 e 45.243, expedindo-se, outrossim, os mandados de 

averbação respectivos. Sem custas e sem honorários eis que o feito 

tramita sob o pálio da assistência judiciária gratuita. Após, cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de 

janeiro de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000773-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. C. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRIELE PEREIRA DA SILVA OAB - 058.327.841-89 (REPRESENTANTE)

EVELLYN STEPHANIE RAMOS PEREIRA REINAS OAB - MT26199/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001972-69.2018.8.11.0003 Vistos. 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. 3. Comprovada documentalmente a filiação entre 

a autora e o requerido, fixo, na forma do art. 4º da Lei de Alimentos, 

alimentos provisórios, em 30 % por cento do salário mínimo nacional, que 

haverá de ser pago pelo requerido até o quinto dia útil de cada mês, 

mediante depósito em conta bancária indicada pela parte autora na inicial. 

4. Designo audiência de conciliação para a data de 20 de Fevereiro de 

2020, às 13 horas e 30 minutos a realizar-se no Núcleo de Conciliação 

deste Juízo. 5. Cite-se o requerido, intimando-o a pagar os alimentos 

provisórios, e a comparecer à audiência, acompanhado de advogado, 

importando a ausência do autor em extinção e arquivamento do processo 

e a do requerido em confissão e revelia. 6. Na audiência, se não houver 

acordo, poderá o demandado contestar o presente, desde que o faça por 

intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. Rondonópolis, 

22 de Janeiro de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1013424-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILIO RIBEIRO LACERDA OAB - MT22704/O (ADVOGADO(A))

WANDERSON RONALDO FRASI OAB - 694.303.301-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. S. M. (REQUERIDO)

K. G. S. F. (REQUERIDO)

 

Processo nº.: 1013424-42.2019.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em 

segredo de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO 

os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º 

do Código de Processo Civil. 3. Designo audiência de conciliação para a 

data de 19 de fevereiro de 2020, às 15h30min, a realizar-se no Núcleo de 

Conciliação do Juízo. Cite-se a requerida, intimando-a a comparecer à 
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audiência aprazada, acompanhada de advogado, atentando-se a 

Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao quanto disposto 

no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. Na referida solenidade deverão 

as partes, na data supra assinalada, transigir sobre a possibilidade de 

rateio (ou custeio integral) para fins de quitação de referidas despesas 

atinentes ao exame pericial, sobretudo em homenagem à celeridade 

processual. Neste particular, registro que o Laboratório DYAGEM 

LABORATÓRIOS firmou convênio com o TJMT e oferece custo abaixo do 

mercado para a realização do exame, sendo que o material genético 

poderá vir a ser colhido por serventuário da Justiça credenciado e lotado 

na Diretoria do Fórum. Outrossim, acaso inexitosa a conciliação, poderá a 

parte demandada contestar o presente, desde que o faça por intermédio 

de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da realização da 

solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial (art. 341, CPC). 4. Por fim, elabore-se o estudo psicossocial junto 

aos envolvidos, a fim e averiguar a existência de vínculo proveniente da 

paternidade socioafetiva entre a menor e o autor, em laudo 

circunstanciado no prazo de 20 dias. Na sequência, intimem-se as partes 

para, querendo, se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo 

vista ao Ministério Público. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 21 de Janeiro de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1016782-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA OAB - MT24292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. J. E. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1016782-15.2019.8.11.0003 Vistos etc., I. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC. II. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. III. Não havendo questões fundamentadas na urgência a 

serem apreciadas nesta oportunidade, designo audiência de conciliação 

para a data de 13 de fevereiro de 2020 às 15h00min, a realizar-se no 

Núcleo de Conciliação deste Juízo. Cite-se a parte requerida, intimando-a a 

comparecerem à audiência aprazada, acompanhada de advogado, 

atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao 

quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Em não havendo 

acordo na audiência, poderá a demandada contestar o presente, desde 

que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da realização da solenidade, sob pena de reputarem-se 

verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, CPC). VI. Deveras, à 

título de esclarecimento e objetivando orientar e conduzir as partes à 

composição, assinalo que há diferença na modalidade de guarda 

compartilhada e alternada, esta última pretensão manifestada pelo autor. 

Destarte, registro que a guarda alternada e contraindicação 

majoritariamente pela doutrina e jurisprudência, por sobrepor, em grande 

parte dos casos, os interesses dos pais em detrimento do menor. Nesse 

contexto, o E. Desembargador Caetano Lagrasta Neto do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo explica com maestria a distinção entre 

guarda alternada e guarda compartilhada, com um viés francamente crítico 

com relação à primeira, verbis: “Desde logo é necessário estabelecer 

distinção entre guarda compartilhada, quando as atividades, deveres e 

direitos do menor e dos genitores são exercidos simultaneamente e em 

coparticipação pelos adultos, das meras tentativas de divisão de 

responsabilidades entre o guardião e o outro, inclusive com a contínua 

mudança do domicílio da criança, que mais atendem aos pais ou 

responsáveis do que ao interesse superior do menor. (...) A guarda 

alternada facilitará o conflito, pois, ao mesmo tempo em que o menor é 

jogado de um lado para o outro, náufrago numa tempestade, a inadaptação 

será característica também dos genitores, facilitando-lhes a fuga à 

responsabilidade, na busca do próprio interesse, invertendo semanas ou 

temporadas sob alegações pueris ou mentirosas (viagens, obrigações 

profissionais, congressos etc.) Em suma, os adultos buscarão tirar 

'vantagens' dessa situação indefinida, propícia ao desentendimento e à 

destruição de uma convivência sadia. Não existe autoridade alternada; 

existe autoridade definida. A criança deve saber onde é seu lar, quem são 

seus pais aqueles que o amam, respeitam e educam e que a estes deve 

obediência e respeito, sem nenhuma tergiversação.” (in Grandes temas de 

direito de família e das sucessões/ coordenadores Regina Beatriz Tavares 

da Silva, Theodureto de Almeida Camargo Neto. - São Paulo: Saraiva, 

2011, artigo Alienação parental e reflexos na guarda compartilhada, p 

51/52). Salienta-se que o instituto da guarda compartilhada não induz a 

duplicidade de residência, mas busca pluralizar os deveres de vigilância, 

assistência, educação e representação por ambos os genitores de forma 

geral, definindo-se precipuamente um domicílio base para a moradia da 

criança. Cumpre registrar que o objetivo da guarda compartilhada não é 

apenas aumentar o período de tempo que o filho fica com os genitores, a 

questão é muito mais profunda e responsável. O compartilhamento em 

questão possibilita a presença de ambos os pais na tomada de decisões 

acerca do futuro dos filhos, respeitando-se os princípios consagrados na 

Constituição Federal, em especial, o da dignidade da pessoa humana, da 

isonomia e da proteção estatal à família. Assim, além de incidir sobre o 

processo decisório em relação à criança (escolha da escola, do esporte, 

da atividade extra etc.), sobre a responsabilidade civil por eventual dano 

causado pelo menor (artigo 932, I, CC) e, principalmente, sobre o convívio 

diuturno, enfim, ambos os pais mantêm uma autoridade equivalente sobre 

o filho, decidindo situações e orientando o filho sobre questões 

educacionais, morais, comportamentais e religiosas, além de outras 

condizentes com a formação e desenvolvimento sadio da criança. Ou 

seja, o compartilhamento da guarda refere-se à responsabilidade e a 

autoridade parental, e não ao domicílio. V. Doravante, concedo a autora o 

prazo de 15 (quinze) dias para instruir ao processo cópia do boletim de 

ocorrência originou a medida protetiva de urgência anunciada e respectiva 

decisão judicial, assim como de sua certidão de nascimento e/ou 

casamento e da parte requerida, devidamente atualizadas. Por oportuno, 

registro que para o reconhecimento da união estável exige-se que as 

partes comprovem, além da convivência pública, contínua e duradoura, 

estabelecida com o objetivo de constituição de família, a ausência de 

impedimentos matrimoniais à constituição dessa relação, consoante 

disposto no art. 1.723, parágrafo 1º, do Código Civil. Para provarem a 

inexistência dos impedimentos, assim como ocorre quando do processo 

de habilitação de casamento, deve a pare interessada juntar ao processo 

suas respectivas certidões de nascimento ou casamento, expedidas em 

data recente. VI. Por fim, inexistindo acordo em audiência à respeito da 

guarda da prole comum, elabore-se o estudo social e psicológico visando 

aferir a higidez da convivência familiar na residência das partes, 

notadamente com o objetivo de aferir quem dos pais reúne melhores 

condições para o exercício da guarda da filha e a melhor forma de visitas 

e convivência com o genitor não guardião, a ser realizado pela equipe 

multidisciplinar do Juízo, fixando para a entrega do laudo no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da ciência do referido setor da presente 

determinação. Às providências. Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 

2019. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016812-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. P. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS OAB - MT0019897A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. T. P. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1016812-50.2019.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC. 2. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. 3. Designo audiência de conciliação para a data de 13 de 

fevereiro de 2020 às 16h00min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação 

deste Juízo. Cite-se a parte requerida, intimando-a a comparecerem à 

audiência aprazada, acompanhada de advogado, atentando-se a 

Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao quanto disposto 

no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Em não havendo acordo na audiência, 

poderá a demandada contestar o presente, desde que o faça por 

intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

realização da solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos 

articulados na inicial (art. 341, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. 
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Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1013097-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. O. D. A. M. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO BARBOSA DE LIMA OAB - SP348357 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. M. D. A. M. L. (REQUERIDO)

B. P. (TESTEMUNHA)

J. V. (TESTEMUNHA)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR os patronos das partes acerca da a audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 12 de fevereiro de 2020 às 16h50min.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014505-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL XAVIER DE PAULA OAB - MT13969/O (ADVOGADO(A))

GERSON CAMILO DE PAULA OAB - MT0005179S (ADVOGADO(A))

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1014505-26.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ação de divórcio 

proposta por W. G. C. L. em face de J. L. dos S. G., ambos bem 

qualificados na exordial. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. 

Em sede de sessão de conciliação realizada nesta data, o Autor 

manifestou o desinteresse no prosseguimento do feito anunciando a 

reconciliação com a requerida (ID 28316323). É o relatório. Decido. A 

desistência da ação é perfeitamente possível, registrando-se que à parte 

autora compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental, inexistindo in casu nada que 

obstaculize o acolhimento do pedido de desistência. Face ao exposto, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA formulada (art. 200, parágrafo único, CPC), 

e DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, 

c/c o art. 354, ambos do CPC). A considerar a consensualidade do pleito e 

a preclusão lógica do direito de recorrer (art. 1.000 do CPC), o trânsito em 

julgado desta decisão se opera de imediato e independentemente de 

renúncia expressa dos interessados e de certidão cartorária a respeito, 

ficando dispensada a sua lavratura. Sem custas e honorários ante a 

gratuidade da Justiça. P. I. Arquivem-se com as baixas devidas. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 23 de Janeiro de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 297134 Nr: 11984-24.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, incisos III e VI do CPC.Sem custas e honorários, face a 

gratuidade da justiça precedentemente deferida.Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas est i lares.P. I . 

Cumpra-se.Rondonópolis-MT, 20 de janeiro de 2020.CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 765660 Nr: 170-58.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AFONSO HENRIQUE ROCHA, 

ESPÓLIO DE MARIA NAZARÉ MOURA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SINTIA POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:10101-E/MT, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - 

OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,1. Revendo anterior posicionamento, hei por bem acolher o 

pedido de fl. 69, sobretudo diante da interdição levada a efeito no bojo dos 

autos sob Código 342775, cuja tramitação ocorreu de longa data perante 

esta unidade especializada, sendo, na oportunidade, nomeado o ora 

falecido, Sr. Afonso Henrique Rocha, como curador do incapaz, conforme 

se depreende da sentença de fl. 83.Destarte, em sintonia ao parecer 

ministerial lançado às fls. 74/75, excepcionalmente, NOMEIO curador 

especial ao herdeiro Otacilio Henrique Moura, o Sr. Paulo Henrique Moura, 

cujos efeitos do r. encargo se limitarão a representação do incapaz nos 

presentes autos sucessórios, elidindo qualquer destinação alheia.2. 

Ademais, não obstante a louvável proteção dos interesses do herdeiro 

incapaz pelo Ministério Público (fls. 130/131), entendo desnecessária a 

avaliação judicial do acervo inventariado, sobretudo considerando-se que 

a avaliação administrativa dos bens perante a Sefaz/MT já fora realizada 

de forma satisfatória, ). Dessarte, dispendiosa a avaliação judicial, já que, 

segundo Arnaldo Rizzardo, a finalidade primordial do ato é alcançar a 

maior igualdade possível na distribuição dos bens, ao passo que, na 

hipótese de os sucessores receberem quinhões iguais dentro da herança 

e formando-se um condomínio, ou se a partilha se faz atribuindo-se 

quinhões a todos os herdeiros, em todos os bens do espólio, fica atendido 

de forma absoluta o princípio da igualdade, tornando-se dispensável a 

avaliação. 3. Ainda, visando o encaminhamento do feito ao provimento de 

mérito, intime-se o representante do espólio para, no prazo improrrogável 

de 15 (quinze) dias, retificar o plano de partilha apresentado às fls. 

124/125, a par de incluir o herdeiro Tadeu Henrique Moura (fl. 62). 4. Sem 

prejuízo, colha-se parecer ministerial.5. Por fim, ouça-se o Fisco Estadual 

para fins do disposto no art. 638, do CPC.6. Empós, tornem-me conclusos 

para sentença.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 704736 Nr: 12714-20.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHOS, ISDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIOR SERGIO MARIM - 

OAB:6.295

 Vistos.

 Intime-se a exequente para dar regular andamento ao processo (via seu 

patrono), praticando os atos que lhe competir (informar sobre a quitação 

do débito alimentar em comento), no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção sem julgamento de mérito (CPC, 485, III), ciente de que na 

ausência de manifestação e/ou de suprimento da falta que impede o 

prosseguimento, o processo será extinto por abandono.

Diligências necessárias.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046966-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. R. G. (REQUERENTE)

B. E. R. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. F. (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28181842, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 23 de janeiro 

de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1049262-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA ROLA BEZERRA DE MENEZES OAB - CE22373 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER CAMARA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Certifico que a parte interessada não 

recolheu as custas de distribuição da presente carta precatória, 

conquanto devidamente intimada através do DJE n. 10610, de 31/10/2019. 

Diante disso e em atendimento ao despacho de id. 25602956, 

impulsionando a presente, intimo a parte autora para recolher as custas 

judiciais em 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da 

CNGC/MT. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado 

Gestora Judiciária Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela 

CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040082-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERANDOLINA MARIA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDO PAULO DOS REIS (REQUERIDO)

MARGARETE GLORIA DOS REIS (REQUERIDO)

LUZINETE MARIA DOS REIS (REQUERIDO)

ANABETE PAULA DOS REIS (REQUERIDO)

VALDETE PAULA DOS REIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 25728581, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 22 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042431-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SADY ELIAS SOLETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAN SOLETTI OAB - RO3702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENOQUE DE SOUZA ALVES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 25742937, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 22 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1048235-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLEN DE OLIVEIRA PEREIRA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (DEPRECANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 27804890, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 22 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1051544-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. R. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

1. V. C. D. C. D. C. (DEPRECANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26241173, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 22 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1052217-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. K. R. (REQUERENTE)

K. D. R. R. (REQUERENTE)

K. D. R. R. (REQUERENTE)

G. D. R. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CARLA BARBOSA OAB - 092.475.756-64 (REPRESENTANTE)

JOHN GRAHAN PEREIRA MORAGAS OAB - MG101457 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. R. R. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26116164, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 22 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1052531-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

1. V. C. D. C. D. C. (DEPRECANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 
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PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 27894381, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 22 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1052982-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. G. D. S. M. (REQUERENTE)

L. C. G. D. S. M. (REQUERENTE)

L. G. G. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALADIA YZIS GONCALVES DOS SANTOS OAB - 817.304.461-91 

(REPRESENTANTE)

GLAUCE MARIA MEDEIROS MENDES PINTO OAB - MS12696-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26684388, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 22 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1053839-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. R. R. (REQUERENTE)

K. D. R. R. (REQUERENTE)

G. D. R. R. (REQUERENTE)

G. K. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN GRAHAN PEREIRA MORAGAS OAB - MG101457 (ADVOGADO(A))

ANA CARLA BARBOSA OAB - 092.475.756-64 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. R. R. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 27771796, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 22 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1053857-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. O. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. O. D. S. (REQUERIDO)

M. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26597030, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 22 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1053845-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. R. R. (REQUERENTE)

G. K. R. (REQUERENTE)

K. D. R. R. (REQUERENTE)

K. D. R. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN GRAHAN PEREIRA MORAGAS OAB - MG101457 (ADVOGADO(A))

ANA CARLA BARBOSA OAB - 092.475.756-64 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. R. R. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28073776, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 23 de janeiro 

de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002628-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LONGO DE OLIVEIRA OAB - RO1096 (ADVOGADO(A))

GILBERTO SILVA BOMFIM OAB - RO1727 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA AGUIAR DA FONSECA REZEK (REQUERIDO)

JOSE ALBERTO REZEK (REQUERIDO)

REZEK & REZEK COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002628-38.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos a guia de 

recolhimento das custas judiciais e o comprovante de pagamento da 

diligência do oficial de justiça. Apresentados tais documentos, 

CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das providências 

pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos encargos 

atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002668-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA DE BARROS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOEMIA MATEUSSI JUSTO OAB - SP67029 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DE AMORIM BATISTA (REQUERIDO)

WILSON ALVES BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002668-20.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002680-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELMA CRISTINA OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR ANTONIO RODRIGUES ABRAHAO OAB - AP1749-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE CORREA EVANGELISTA RAMOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ADALBERTO AZEVEDO BARBOSA OAB - AP1795 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002680-34.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002703-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL REGIONAL DE ITAIPAVA-RJ (DEPRECANTE)

CONDOMINIO CHAMONIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DE CARVALHO LIMA OAB - RJ112556 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA MARIA SALVALAGE (REQUERIDO)

LUIZ ROBERTO GIGLIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

ARKITEK ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002703-77.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos a guia de 

recolhimento das custas judiciais e o comprovante de pagamento da 

diligência do oficial de justiça. Apresentados tais documentos, 

CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das providências 

pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos encargos 

atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002718-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGIA STUART DIAS OAB - 590.957.416-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BEL AVES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002718-46.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002722-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002722-83.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. Apresentado 

tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, 

após, devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das 

providências pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos 

encargos atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002737-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA MUNEROLI PIVA OAB - RS101253 (ADVOGADO(A))

GIOVANA CECCONELLO OAB - RS70453 (ADVOGADO(A))

INARA PEDROTTI SANINI OAB - RS96940 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAÍDES DA SILVA ORMOND (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002737-52.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002724-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENOEMA RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES CRISTIAN HORN OAB - RS100119 (ADVOGADO(A))

TATIANA DORIA BITTENCOURT OAB - RS65963 (ADVOGADO(A))

DEIBERSON CRISTIANO HORN OAB - RS59080 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DA COSTA SEIXAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

INARA SIMÃO SEIXAS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002724-53.2020.811.0041 Vistos. Diante do teor 

da certidão de id. 28314052, cumpra-se COM URGÊNCIA. Após, 

devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades necessárias. 

Cópia desta decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 23 

de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002747-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SENHOR CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARCIO PEDOT OAB - RO2022 (ADVOGADO(A))

VALDINEI LUIZ BERTOLIN OAB - RO6883 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANECAP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOANIR MARIA DA SILVA OAB - MT2324-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002747-96.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031976-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FONSECA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CIRLEI BUENO ZANDAVALI (REQUERIDO)

ZILTON ANTONIO ZANDAVALLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1031976-38.2019.811.0041 Vistos. Considerando a 

informação de id. 28238270, expeça-se novo mandado para cumprimento 

do ato deprecado, observado o endereço nela indicado. Após, devolva-se 

à origem mediante a adoção das formalidades necessárias. Cópia desta 

decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 23 de janeiro de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033713-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBISON APARECIDO PAZETTO (REQUERIDO)

VANUSA CELESTINO NASCIMENTO PAZETTO (REQUERIDO)

JAYME PASETO (REQUERIDO)

APARECIDA MENEZES PASETO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26561663, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 22 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014584-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MATOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON JUAREZ E SILVA OAB - MT4.191 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

VISTO. INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela parte autora 

pelos próprios fundamentos da decisão de Id. 27442564, tendo em vista 

que não houve nenhuma alteração fática que pudesse implicar na revisão 

da decisão. Registro que eventual discordância quanto à aludida decisão 

deveria ser questionada por meio de recurso pertinente, o que não 

ocorreu. CITE-SE o ESTADO DE MATO GROSSO para apresentar 

contestação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC), conforme já 

determinado. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000621-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENE REITER PILZ (EMBARGANTE)

MAURO LUIS PILZ (EMBARGANTE)

FRIGORIFICO MERCOSUL S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS ROBERTO WENTZ OAB - RS49387 (ADVOGADO(A))

MAURICIO BRANDELLI PERUZZO OAB - RS74939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EMBARGADO)

 

VISTO. FRIGORÍFICO MERCOSUL S/A, MAURO LUIS PILZ e ROSELENE 

REITER PILZ ajuizaram embargos à execução movida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL, alegando, em síntese: a) ilegitimidade passiva dos 

sócios, ante a não ocorrência das hipóteses previstas no art. 135 do CTN; 

b) irregularidade na cobrança do TACIN e da multa por irregularidade da 

Escrituração de Livros, tendo em vista que encerrou suas atividades no 

estado de Mato Grosso em 2009; c) nulidade da CDA por ausência de 

fundamentação legal, nos termos do § 5º do art. 2º da Lei de Execuções 

Fiscais; d) nulidade do processo administrativo por ausência de intimação 

dos corresponsáveis, em violação ao princípio do contraditório e da ampla 

defesa; e) prescrição prevista no artigo 174 do CTN; f) ilegalidade da 

aplicação da taxa Selic; g) limitação em 5% do FUNJUS e impossibilidade 

de cumulação da taxa com os honorários sucumbenciais; h) caráter 

confiscatório da multa. O pedido de justiça gratuita foi indeferido (id. 

18701118), tendo a embargante recolhido as custas processuais (id. 

19387484). O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação, alegando 

ausência de prévia garantia do juízo. Disse que a CDA preenche os 

requisitos exigidos pela legislação aplicável a espécie. Afirmou que a 

suspensão da situação cadastral em 22/07/2010, por si só, não comprova 

o encerramento das atividades e não afasta a cobrança do TACIN. Aduziu 

que a embargante não comunicou à época tal encerramento à SEFAZ-MT, 

ficando, assim, sujeito às obrigações e deveres instrumentais da 

legislação fiscal em vigor. Alegou que os sócios de pessoa jurídica são 

responsáveis pelas obrigações tributárias. Asseverou, ainda, a 

inocorrência de prescrição e requereu, ao final, sejam julgados 

improcedentes os pedidos formulados na inicial (id. 21391334). Intimadas 

as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, os 

embargantes pugnaram pela juntada de prova documental suplementar (id. 

22053258). O Estado de Mato Grosso nada manifestou (id. 22307168). 

Visando comprovar o encerramento das atividades no Estado de Mato 

Grosso, os embargantes juntaram aos autos os seguintes documentos: 

ata de assembleia (id. 22053260); sentença proferida na justiça trabalhista 

e termos de rescisão de contrato de trabalho (id. 23753419 a 23753428). 

Intimado, o Estado de Mato Grosso manifestou sobre os documentos 

juntados nos autos pela embargante, afirmando que não são suficientes 

para produzir efeitos fiscais (id. 24808871). É o relatório. Decido. 

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. A Fazenda Pública 

sustenta ausência de garantia integral do juízo. Ocorre que na execução 

em apenso foi penhorado o valor de R$ 1.920,68 (id. 17781922 da 

execução fiscal). Assim, sem razão ao embargado, pois havendo 

penhora, é sempre possível à apresentação dos embargos, mesmo que 

esta não seja suficiente para garantir inteiramente a execução. Colaciono 

aos autos diversos julgados no mesmo sentido: “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM RAZÃO DA 

AUSÊNCIA DE GARANTIA. EXISTÊNCIA DE PENHORA NA EXECUÇÃO. 

POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS, AINDA QUE 

GARANTIDO PARCIALMENTE O JUÍZO. 1. Em que pese a sentença 

vergastada se referir à ausência de garantia para interposição dos 

presentes embargos, verifica-se que a execução já se encontrava 

parcialmente garantida, em face da penhora efetivada nos autos do 

processo executivo, através de bloqueio de valores, via BACENJUD. 2. 

Desde que haja penhora, é sempre possível a apresentação dos 

embargos, mesmo que esta não seja suficiente para garantir inteiramente 

o juízo, de forma que a extinção da presente execução não se faz 

razoável. 3. Conquanto o STJ tenha pacificado o entendimento de que se 

faz necessária a garantia do juízo para propositura de embargos à 

execução fiscal, em observância ao princípio da especialidade da Lei nº. 

6.830/80, art. 16, parágrafo 1º (REsp nº 1.272.827/PE), os embargos 

neste caso são admissíveis em face da existência de garantia parcial. 4. 

Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos 

ao juízo de origem, a fim de dar prosseguimento ao feito” (TRF-5 - AC: 

4866920134058401 , Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de 

Oliveira Lima, Data de Julgamento: 06/05/2014, Segunda Turma, Data de 

Publicação: 15/05/2014). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA INSUFICIENTE. EXTINÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO E 

PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

SENTENÇA REFORMADA. I. Mostra-se possível o recebimento dos 

embargos à execução, ainda que insuficiente à garantia do juízo, pois, no 

decorrer do processo, pode haver a integral garantia da execução, por 

reforço da penhora (art. 15, II, da Lei nº 6.830, de 1980). II. Admite-se, 

então, o processamento dos embargos para evitar cerceamento de 

defesa. Precedentes do STJ e do TJMG” (TJ-MG - AC: 

10145120720449001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de 

Julgamento: 03/09/2013, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 06/09/2013). Assim, rejeito a preliminar arguida. REQUISITOS 
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DA CDA. Os embargantes sustentam que o título executivo é nulo por 

ausência de fundamentação legal. Sem razão a parte autora. A CDA que 

embasa a execução fiscal ora embargada teve origem do processo órgão 

nº 339686/54/28/2016, cujas infrações estão descritas como: 

“Irregularidade de escrituração de livros fiscais” e“ falta de recolhimento 

da taxa de segurança contra incêndio – TACIN”. O fato gerador 

corresponde ao período de 12/2011 (livros fiscais) e 2011, 2012, 2013, 

2014 e 2015 (TACIN), informações extraídas do detalhamento da própria 

CDA no processo de execução. Além disso, segundo se verifica da 

Certidão de Dívida Ativa, os requisitos formais para a validade da CDA 

foram observados, pois o referido título executivo cumpre as exigências 

estabelecidas no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e artigo 202 do CTN, 

apontando período da dívida, o montante atualizado do débito, os 

responsáveis, além de indicar o valor originário, multa, juros, a origem, 

natureza e fundamento legal da dívida e dos encargos incidentes, bem 

como número do processo administrativo, data da inscrição e número de 

inscrição em dívida ativa. Registra-se que a dívida ativa regularmente 

inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, ilidível somente mediante 

apresentação de provas inequívocas a cargo do sujeito passivo ou 

terceiro a quem aproveite, conforme estabelecido no art. 3°, § único, da 

Lei de Execução Fiscal (6.830/80). Logo, é de se concluir que o título 

executivo posto em cobrança encontra-se formalmente perfeito e é 

exigível, não podendo ser desconstituído quanto a seu mérito através 

destes embargos, visto que foram observadas todas as formalidades 

legais. IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO 

ADMINISTRATIVA. Os sócios sustentam que não foram regularmente 

intimados sobre o aviso de cobrança, tendo em vista que não houve 

tentativa de intimação pessoal ou postal. Sem razão os embargantes. A 

Lei Estadual nº 8.797/08, que dispõe sobre a regulamentação do Processo 

Administrativo Tributário, disciplina nos artigos 17 a 19, as formas de 

comunicação dos atos processuais. “Art. 17 As notificações, intimações, 

avisos e termos sobre matéria fiscal serão efetuados aos interessados 

por um dos seguintes modos, alternativamente: I - pessoalmente, mediante 

recibo de entrega de cópia do Ato, seu representante ou preposto; II - por 

meio de comunicação expedida sob registro postal, com prova de 

recebimento. § 1º A comunicação a que se refere o inciso II do caput será 

remetida para o endereço declarado ao respectivo cadastro de 

contribuinte mantido pela administração tributária. § 2º Quando não for 

possível efetuar pessoalmente a comunicação dos Atos, a comunicação 

será realizada na forma estatuída no inciso II do caput. § 3º Quando 

resultar improfícua a efetivação da comunicação em consonância com o 

disposto no inciso II do caput, inclusive na hipótese prevista no parágrafo 

anterior, as notificações, intimações, avisos e termos sobre matéria fiscal 

serão efetuados por meio de publicação de edital em órgão da Imprensa 

Oficial do Estado de Mato Grosso.” Na hipótese, os embargantes não 

comprovaram o descumprimento as formalidades legais, já que sequer 

juntaram nos autos cópia do processo administrativo instaurado. Anoto 

que o contribuinte pode, a qualquer momento, obter dados acerca do 

crédito cobrado, nos termos do artigo 41, da Lei nº 6.830/80, cabendo ao 

interessado dirigir-se à parte ré e pleitear a cópia dos autos do processo 

administrativo. INÉPCIA DA PETIÇÃO INCIAL POR AUSÊNCIA DO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO . Sustenta os embargantes ser necessária 

a juntada do processo administrativo, sob a alegação de que somente 

desta forma poderia ter conhecimento se os valores pleiteados são 

líquidos, certos e exigíveis. O processo administrativo não se trata de 

documento essencial à ação de execução fiscal, que necessita ser 

instruída apenas com a Certidão da Dívida Ativa (CDA), conforme 

estatuído no artigo 6º, § 1º, da Lei nº 6.830/80. Nos termos do artigo 41, 

da Lei nº 6.830/80, cabe ao interessado dirigir-se à parte ré e pleitear a 

cópia dos autos do processo administrativo. Somente se isso for negado é 

que o julgador determinará que o exequente traga aos autos cópia do 

procedimento administrativo, o que não ocorreu no caso em exame. Como 

se vê, o ônus da juntada do processo administrativo é da parte 

embargante, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a 

CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do 

sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos termos do art. 204 do 

CTN. Neste sentido: “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA 

CDA. NÃO COMPROVAÇÃO. DA JUNTADA DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO EMBARGANTE. TAXA SELIC. LEGALIDADE. 

MULTA FISCAL. 1. Presentes os requisitos legais e indicada a legislação 

pertinente a cada acréscimo não há falar em nulidade. A ausência do 

demonstrativo de débito não gera a nulidade do título, porquanto não é 

requisito legal da CDA. Ademais, a dívida ativa regularmente inscrita é 

dotada de presunção juris tantum de certeza e liquidez, só podendo ser 

afastada por prova inequívoca. 2. De acordo com o art. 41 da Lei 

6.830/80, o contribuinte pode requerer a extração de cópia autenticada do 

processo administrativo na repartição competente. Os embargos 

constituem ação autônoma à execução fiscal, cabendo à parte 

embargante o ônus de juntar os documentos indispensáveis ao julgamento 

da apelação. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 

582.461/SP, em regime de repercussão geral, consolidou o entendimento 

no sentido de que é legítima a incidência da taxa SELIC na atualização do 

débito tributário, bem como razoável e sem efeito confiscatório o patamar 

de 20% da multa moratória” (TRF-4 - AC: 247431320144049999 RS 

0024743-13.2014.404.9999, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS 

LABARRÈRE, Data de Julgamento: 22/04/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 30/04/2015). Assim, não há que se falar em cerceamento 

de defesa do embargante e menos, ainda, em inépcia da inicial. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. Os sócios MAURO LUIZ PILZ e 

ROSELENE REITER PILZ alegam, ainda, que não deveriam figurar no polo 

passivo da execução fiscal porque não há prova de que agiram com 

excesso de poderes ou infração de lei, ao contrato social ou estatutos. No 

entanto, verifica-se que os nomes dos sócios constam da respectiva 

Certidão de Dívida Ativa – CDA, situação que configura a presunção 

relativa da existência da responsabilidade tributária, nos termos do art. 

204 do CTN, in verbis: “Art. 204 - A dívida regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.” 

Logo, diante da presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se 

aos executados que nela figuram o ônus de demonstrar a ausência de 

sua responsabilidade tributária. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DA 

EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA NA CDA. 

ART. 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ÔNUS DA PROVA. 1. 

Não se configura o caso de redirecionamento da execução fiscal quando 

a ação executiva foi ajuizada contra a sociedade e seus sócios, em 

formação de litisconsórcio passivo. 2. Se o nome do sócio-gerente já 

consta na CDA executada, na condição de corresponsável tributário-, a 

ele incumbe o ônus de provar que não ocorreu nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 135, III, do CTN. 3. Agravo de instrumento a que se dá 

provimento. (TRF 1ª R.; AI 0061874-98.2012.4.01.0000; Oitava Turma; Rel. 

Juiz Fed. Conv. Bruno Apolinário; DJF1 21/10/2016). No caso, os sócios 

da empresa executada não lograram êxito em demonstrarem a sua 

ilegitimidade passiva, seja por falta de prova inequívoca do normal 

funcionamento da sociedade, seja por não terem comprovado a sua 

exclusão do quadro societário em momento anterior à ocorrência do fato 

gerador da obrigação ou pela ausência de qualquer fato que demonstre 

não terem incorrido nas hipóteses previstas no art. 135, III, do CTN. Por 

essa razão, afasto a alegação de ilegitimidade passiva dos sócios. 

DECADÊNCIA. A inobservância das obrigações determinadas ao 

lançamento por homologação gera ao fisco o dever de lançar de ofício, 

nos termos do artigo 173, inciso I. Assim, tratando-se de crédito referente 

a multa por irregularidade de escrituração de livros, o lançamento será 

realizado de ofício, na forma substitutiva, com o prazo decadencial de 

cinco (05) anos, conforme descrito no art. 173, I, do CTN. In verbis: Art. 

173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 

extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício 

seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; (...) Neste 

sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO 

FISCO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. 

APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, 

§ 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Se houve pagamento 

antecipado por parte do contribuinte, o prazo decadencial para o 

lançamento pelo Fisco de eventuais diferenças de tributos sujeitos ao 

lançamento por homologação é de cinco anos a contar do fato gerador, 

conforme estabelece o § 4º do art. 150 do CTN. Precedentes: AgRg nos 

EREsp. n. 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, 

julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006 p. 111; e EREsp. n. 101.407/SP, 

Primeira Seção, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ de 08.05.2000.3. Se não 

houve pagamento antecipado por parte do contribuinte, o prazo 

decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário 

(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte 

àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, desde que não se 

tenha constatado a ocorrência de dolo, fraude ou simulação do 
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contribuinte, aplicando-se o art. 173, I, do CTN. Precedente representativo 

da controvérsia: REsp. n. 973.733 - SC, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, 

julgado em 12.8.2009. 4. Em ambos os casos, não há que se falar em 

prazo decenal derivado da aplicação conjugada do art. 150, §4º, com o 

art. 173, I, do CTN. 5. O art. 151, V, do CTN, estabelece que suspende a 

exigibilidade do crédito tributário a concessão de medida liminar ou tutela 

antecipada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

não provido” (STJ – Resp 1.033.444-PE, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, julgado em 03/08/2010, publicado em 24/08/2010). Verifica-se da 

CDA que o crédito foi lançado de ofício, processo de aviso de cobrança, 

tendo como infração: “irregularidade de escrituração de livros fiscais. 

Dessa forma, verifica-se que a forma de constituição dos créditos 

tributários se deu pelo Aviso de Cobrança, de modo que o Fisco tem o 

prazo decadencial de cinco (05) anos para constituir o crédito tributário, 

nos termos do art. 173, I, do CTN. Por sua vez, a constituição definitiva do 

crédito se dá com a ciência do lançamento ou do auto de infração, 

conforme súmula 153, do Tribunal Federal de Recursos: “Constituído, no 

quinquídio, através de auto de infração ou notificação de lançamento, o 

crédito tributário, não há falar em decadência, fluindo, a partir daí, em 

princípio, o prazo prescricional, que, todavia, fica em suspenso, até que 

sejam decididos os recursos administrativos.” Sobre o assunto, colaciono 

o julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO SUSPENSO ATÉ 

SOLUÇÃO FINAL DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CRÉDITOS 

TRIBUTÁRIOS COM FATOS GERADORES OCORRIDOS ENTRE 01/1990 E 

09/1990. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. 1. A constituição definitiva 

do crédito tributário (lançamento) ocorre com a notificação do contribuinte 

(auto de infração), exceto nos casos em que o crédito tributário origina-se 

de informações prestadas pelo próprio contribuinte, tais como em DCTF e 

GIA. Precedentes. 2. Entretanto, o prazo prescricional disposto no art. 174 

do CTN apenas começa a fluir com a solução definitiva do recurso 

administrativo. Precedentes. 3. A alegação de que ocorreu a decadência 

em relação aos créditos que apresentaram fatos geradores 

compreendidos entre o período de 01/1990 a 09/1990 também não 

apresenta consistência jurídica, uma vez que não ocorreu o prazo 

decadencial de 05 (cinco) anos entre o marco inicial, que se deu, em 

relação a eles, no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 

lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, em 01 de janeiro de 1991 e 

a notificação levada a efeito em 25 de setembro de 1995, nos termos do 

art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ – AgRg no Ag 1338717/RS, Rel. Min. Castro Meira, julgado 

em 03/11/2001, publicado em 10/11/2011). Dito isso, no que diz respeito a 

infração de irregularidade de escrituração, verifica-se que o fato gerador 

ocorreu em 2011, de modo que o Fisco teria o prazo de cinco anos, a 

partir de 01 de janeiro de 2012 para constituir o crédito tributário. Com 

relação à falta de recolhimento da taxa de incêndio, o fato gerador mais 

antigo também ocorreu em 2011. Na hipótese, a constituição do crédito 

ocorreu no dia 13/12/2016, com a notificação do contribuinte (id. 

17542198). Logo, considerando que o início do prazo decadência 

(01/01/2012), a constituição do crédito tributários em 13/12/2016 ocorreu 

dentro do quinquídio legal, não havendo, portanto, que se falar em 

decadência. PRESCRIÇÃO. De igual forma, deve ser rejeitado o argumento 

da prescrição. Com efeito, o prazo prescricional para cobrança do crédito 

tributário é de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, 

nos termos do art. 174 do CTN. O parágrafo único do referido dispositivo 

legal, por sua vez, elencava em sua redação original as hipóteses 

interruptivas da prescrição, nos seguintes termos: “Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da 

data de sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I -pela citação pessoal feita ao devedor (...)”. É certo que a 

com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 118, de 09/02/2005, que 

passou a ter vigência em 09/06/2005, alterou-se a redação do inciso I, do 

parágrafo único, do art. 174, do CTN, acima transcrito, de forma a 

adequá-lo ao art. 8º, §2º, da Lei de Execução Fiscal, segundo o qual: "Art. 

8º (...). §2º O despacho do juiz, que ordenar a citação, interrompe a 

prescrição". Ressalte-se que a Lei Complementar nº 118/2005, por regular 

a prescrição, matéria de natureza de direito material, somente pode ser 

aplicada aos processos ajuizados posteriormente à data de sua vigência, 

qual seja, 09/06/2005. É nesse sentido o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. (...) PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO 

PROFERIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/2005. 

NÃO-APLICAÇÃO DA NOVEL LEGISLAÇÃO. OCORRÊNCIA DO LUSTRO 

PRESCRICIONAL. (...) 2. Esta Corte possui entendimento assente no 

sentido de que a regra contida no art. 174 do CTN, com a redação dada 

pela LC 118, de 9 de fevereiro de 2005, a qual incluiu como marco 

interruptivo da prescrição o despacho que ordenar a citação, pode ser 

aplicada imediatamente às execuções em curso; todavia, o despacho que 

ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de 

retroação da novel legislação. (...) Assim, deve prevalecer à regra anterior 

do art. 174 do CTN, em que considerava a citação pessoal como causa 

interruptiva da prescrição. 4. Recurso especial não provido”. (STJ, REsp 

1204289/AL, Rel. M. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª TURMA, j. 

28/09/2010, DJe 15/10/2010). No caso em debate, a execução foi 

proposta em 13/04/2017, portanto, durante a vigência da Lei Complementar 

nº 118/2005. O despacho inicial foi proferido no dia 14/04/2017, ou seja, 

não transcorreu cinco anos entre a constituição definitiva do crédito 

tributário (13/12/2016) e o despacho que determinou a citação 

(14/04/2017) Desse modo, não ocorreram a decadência e a prescrição, 

uma vez que não transcorreram os prazos previstos nos artigos 173, I, e 

174, I do CTN. MÉRITO. O Estado de Mato Grosso objetiva satisfazer o 

crédito fiscal inscrito em dívida ativa, referente às seguintes infrações: a) 

falta de escrituração dos livros fiscais relativo ao período de 2011 e b) 

falta de recolhimento da taxa de segurança contra incêndio - TACIN, 

relativo ao período de 2011 a 2015. DA ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS 

FISCAIS. Sustenta os embargantes que inexiste fato gerador, pois 

encerrou as atividades da empresa em 2009 e a cobrança por falta de 

escrituração digital de livros fiscais refere-se ao período de 2011. Por sua 

vez, o Estado de Mato Grosso alega os embargantes não comunicaram à 

época o encerramento da empresa à SEFAZ-MT, ficando, assim, sujeito às 

obrigações e deveres instrumentais da legislação fiscal em vigor e que 

não há prova do encerramento da atividade empresarial antes de 2016. O 

conjunto probatório trazido aos autos aponta que, embora a suspensão 

cadastral da filial esteja datada de 08/11/2016 no Cadastro da Receita 

Federal (id. 21391591), o encerramento de suas atividades o Estado de 

Mato Grosso se deu no final de 2009. Esse entendimento fica evidente a 

partir da leitura da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 

20 de novembro de 2009, na qual se deliberou acerca do fechamento de 

filiais do Frigorífico Mercosul S/A, dentre elas, a filial nº 10, localizada na 

Rodovia BR 364, KM 19, CEP 78745-001, em Rondonópolis (id. 22053260). 

Essa afirmação é corroborada pela sentença trabalhista na qual se 

deliberou sobre o pagamento das verbas rescisórias em virtude do 

encerramento da atividade do frigorífico na cidade de Rondonópolis, em 

2009 (id. 23753420). Ressalta-se que na ficha cadastral da Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso consta a informação datada em 

14/09/2012, de “extinção de filial com sede em outra UF” (id. 21391597). E 

a situação da inscrição estadual perante a própria SEFAZ é de suspensão 

a partir de 22/07/2010 (id. 21391594). Nesse diapasão, dado que os 

embargantes comprovaram suas alegações, caberia à parte adversa 

demonstrar o contrário, à luz do inciso II do art. 373 do Código de 

Processo Civil, ou seja, que efetivamente houve o funcionamento da 

empresa e que esta desenvolveu atividade que ensejaria a cobrança em 

questão. Contudo, a Fazenda Pública se ateve a argumentar que o 

embargante não comunicou à época o encerramento da empresa à 

SEFAZ-MT, ficando, assim, sujeito às obrigações e deveres instrumentais 

da legislação fiscal em vigor. Dessa forma, o documento apresentado pela 

parte autora é hábil e suficiente a quebrar a presunção de liquidez e 

certeza da inscrição em dívida ativa. Isso porque, no período em que a 

empresa foi autuada por ausência de envio de escrituração dos livros 

fiscais, ou seja, 2011, a empresa já havia encerrado suas atividades. 

Portanto, considerando que restou demonstrada a inocorrência do fato 

gerador da obrigação acessória de envio da Escrituração dos Livros 

Fiscais, inválida a CDA nº 2017978 que fundamenta a execução. 

Outrossim, insta frisar que, embora os embargantes tenham deixado de 

informar a cessação de suas atividades ao Fisco Estadual, a empresa não 

pode ser penalizada com o prosseguimento de cobrança de tributo sem 

que efetivamente tenha ocorrido o fato gerador da obrigação fiscal 

descrita no caso (ausência do envio da Escrituração de Livros Fiscais). 

Seria uma incoerência com os princípios basilares do próprio direito 

tributário. DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. De igual 

forma ocorre com relação a TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – 

TACIN, cujos os fatos geradores cobrados são dos exercícios de 2011, 

2012, 2013, 2014 e 2015. O Decreto nº 2.063/2009 assim preleciona sobre 

a matéria: “Art. 7º A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) tem 
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como fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços de 

prevenção, combate e extinção de incêndios do Corpo de Bombeiros 

Militar (CBM/MT), prestados ou colocados à disposição de unidades 

imobiliárias, ocupadas ou não. Parágrafo único. Considera-se unidade 

imobiliária qualquer espécie de edificação, instalação ou local de risco, 

cujas descrições seguem as previstas na Tabela 1 da Lei nº 8.399, de 22 

de dezembro de 2005, ou outra que venha a substituí-la. Art. 8º 

Contribuinte da TACIN é a pessoa física ou jurídica que utilize, de forma 

efetiva ou potencial, os serviços de prevenção, combate e extinção de 

incêndios. Art. 9º A TACIN será devida por todos os contribuintes 

estabelecidos nos municípios que possuem Unidade de Bombeiro Militar 

(UBM)”. As taxas têm como fato gerador o exercício do poder de polícia ou 

a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 

divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. Destarte, 

se a empresa executada encerrou suas atividades em 2009, como ficou 

demonstrado, não poderia ela ter usufruído dos serviços públicos nem ter 

se submetido ao exercício do poder de polícia da administração pública 

posteriormente. Deve assim ser reconhecida a inexistência da relação 

jurídica tributária subjacente à cobrança da taxa. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 

Por outro lado, considerando que os embargantes tinham o dever legal de 

informar ao órgão competente estadual a baixa das suas atividades, o 

que, segundo consta, somente fez no ano de 2016, a Fazenda Pública não 

pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, porque a 

omissão dos embargantes ocasionou, também, o ajuizamento da presente 

ação. Portanto, se foi a própria parte autora quem deu causa a inscrição 

de seu nome na certidão de dívida ativa, deve arcar com o pagamento dos 

honorários. Porém, considerando os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa, 

aplica-se ao caso a interpretação excepcional do §8º do artigo 85, do 

CPC, em detrimento do escalamento pré-determinado no §3º do mesmo 

disposto legal, tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios 

obtidos pelo método tradicional mostra-se demasiadamente exorbitante 

(10% sobre o valor da causa), não se justificando plenamente à luz da 

contraprestação desempenhada neste feito pelo Procurador do Estado de 

Mato Grosso, considerando que não há complexidade na causa, o 

trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos 

serviços. Com essas considerações, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados nos embargos à execução ajuizados por FRIGORÍFICO 

MERCOSUL S/A, MAURO LUIS PILZ e ROSELENE REITER PILZ em face da 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL para declarar a inexigibilidade da CDA de 

nº 2017978, ante a inexistência da relação jurídica tributária e, 

c o n s e q u e n t e m e n t e ,  e x t i n g u i r  a  e x e c u ç ã o  f i s c a l  n º 

1002330-68.2017.8.11.0003. Tendo em vista o princípio da causalidade e 

conforme acima fundamentado, condeno os embargantes ao pagamento 

de custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (oitocentos 

reais), considerando o pouco tempo de tramitação do feito (um ano), o 

local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de 

deslocamento da sede), que o Estado manifestou em duas oportunidades 

(id. 21391334 e 24808871) e por não haver complexidade na causa, 

consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil. 

Tendo em vista o bloqueio judicial e transferência para conta única do 

montante de R$ 1.920,68 (id. 18135175 da execução fiscal), após o 

trânsito em julgado desta decisão, expeça-se, em favor da embargante 

ROSELENE REITER PILZ, alvará eletrônico para liberação da referida 

quantia atualizada. Esta sentença não está sujeita a reexame necessário 

porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa 

não excedem a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, II, do 

CPC). P.R.I.C. Rondonópolis-MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002424-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DOS SANTOS DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

VISTO. Intime-se a parte exequente para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre a impugnação de Id. 27648753. 

Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012929-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRONILDA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1012929-32.2018.8.11.0003. REQUERENTE: IRONILDA FERREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTO. IRONILDA FERREIRA DE OLIVEIRA apresentou embargos de 

declaração, com fulcro no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo 

Civil, em face da sentença proferida nos autos, ao argumento de que a 

decisão foi contraditória, pois o pedido de tutela foi mencionado pelo juízo, 

todavia, no dispositivo da sentença não mencionou acerca da concessão 

da tutela. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, eis que presentes os 

pressupostos de admissibilidade. No mérito, a pretensão trazida por meio 

destes embargos é improcedente quanto à alegada contradição. 

Analisando os autos, verifico que inexiste contradição na sentença 

prolatada neste feito, uma vez que o pedido de concessão de tutela 

antecipada não foi formulado na petição inicial. O magistrado não está 

obrigado a apreciar pedido que não foi formulado pela parte. Apesar de ter 

sido reconhecido o direito da autora de receber o benefício, para 

concessão da tutela de urgência é indispensável à existência de outro 

requisito, qual seja, “o dano ou risco ao resultado útil do processo”. Desse 

modo, não há que se falar em contradição quando, no decorrer da ação, a 

parte não apresentou pedido específico. Sendo assim, não se verifica na 

mencionada sentença a alegada contradição ou qualquer outro motivo que 

justificasse o presente recurso, sendo certo que a insurgência quanto ao 

mérito da demanda deve ser atacada por via adequada que não embargos 

de declaração. Com essas considerações, conheço e nego provimento ao 

recurso de embargos de declaração. Intime-se. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 13 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007067-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS OAB - SP242278 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. 1. Converto o processo de conhecimento em execução de 

sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do 

processo para cumprimento de sentença (artigo 348 da CNGC – Foro 

Judicial). 2. Intime-se o executado ITAU UNIBANCO VEICULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA para efetuar o pagamento no 

prazo de quinze dias, sob pena do montante da condenação ser 

acrescido de multa no percentual de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento, nos termos do artigo 523 do 

CPC. 3. Não sendo efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, de tantos bens quanto 

bastem para satisfação da obrigação. Cumpra-se. Rondonópolis, data do 

sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1002387-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EDIO GOMES DA SILVA (REU)

ELYSANGELA SOARES DE CARVALHO LIRA (REU)

JOSE FERREIRA DE MOURA (REU)

NERCY PEREIRA DE PADUA FERREIRA (REU)

JOSE RENALDO DE ALMEIDA ASSUMPCAO (REU)

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT3273/O (ADVOGADO(A))

JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO OAB - MT3052/A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1002387-18.2019.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação civil 

de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedido de 

tutela provisória de indisponibilidade de bens ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO, 

ELYSANGELA SOARES DE CARVALHO LIRA, JOSÉ RENALDO DE 

ALMEIDA ASSUNÇÃO, ÉDIO GOMES DA SILVA, NERCY PEREIRA DE 

PÁDUA FERREIRA e JOSÉ FERREIRA DE MOURA. A decisão de Id. 

19198119 indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens formulado pelo 

autor e determinou a notificação dos requeridos para, no prazo de quinze 

(15) dias, oferecerem manifestação por escrito, que poderá ser instruída 

com documentos e justificações nos termos do art. 17, §§ 7º e 8º da Lei 

nº 8.429/1992. Os requeridos ELYSANGELA, JOSÉ RENALDO, ÉDIO e 

JOSÉ FERREIRA já foram devidamente notificados, conforme certidões de 

Id. 19508110, 19530759, 19593139 e 20526813. A requerida NERCY se 

deu por notificada ante o seu comparecimento espontâneo (Id. 20060186). 

Por outro lado, o requerido ANANIAS ainda não foi regularmente 

notificado. Isso porque, a diligência realizada pelo Sr. Oficial de Justiça foi 

infrutífera (Id. 19710456) e a carta de notificação encaminhada com tal 

finalidade foi recebida por pessoa estranha ao processo (Id. 21092314). 

Assim, com vistas a evitar futura alegação de nulidade, torno sem efeito a 

certidão de decurso do prazo para manifestação de Id. 25595932, quanto 

ao requerido ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO. Ademais, torno sem 

efeito a referida certidão também em relação ao requerido JOSÉ FERREIRA 

DE MOURA, pois ele apresentou manifestação nos autos (Id. 20060186). 

Notifique-se o requerido ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO para, no 

prazo de quinze (15) dias, oferecer manifestação por escrito, que poderá 

ser instruída com documentos e justificações – art. 17, §§ 7º e 8º da Lei 

nº 8.429/1992, por intermédio de carta precatória, observando o seguinte 

endereço e observação: Praça dos Três Poderes, DF, Senado Federal, 

CEP 70165-900, Gabinete do Senador Wellington Fagundes (Anexo 1, 19º 

Pavimento). Intime-se o advogado Jeremias Ferraz de Andrade Neto, 

OAB/MT 3.052-A, para juntar procuração dos seus clientes (NERCY 

PEREIRA DE PÁDUA FERREIRA e JOSÉ FERREIRA DE MOURA), no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000658-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

RENATA BAVARESCO DE SOUSA OAB - MT14627/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS PROCESSO Nº 

1000658-54.2019.8.11.0003 VISTO. CÉLIA DE SOUZA ajuizou ação de 

concessão de benefício previdenciário auxílio doença ou aposentadoria 

por invalidez em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS, aduzindo, em síntese, que trabalhou por alguns anos na indústria 

Santana Têxtil, abastecendo máquinas com bobinas de linha, bobinas que 

pesavam três quilos e meio cada, o que em razão do movimento repetitivo 

de braço e ombro, desenvolveu doença laboral. Informou que a sentença 

proferida do processo de n°3727-49.2014.811.0003, desta comarca, 

concedeu a autora o benefício Auxílio-Doença por acidente de trabalho até 

comprovada reabilitação profissional, benefício este que a Autora recebeu 

de 03/07/2014 até 09/01/2017, quando o INSS , sem qualquer 

comunicação cessou o benefício. Na sequência após infrutíferas 

manifestações no processo para restabelecer o benefício judicialmente a 

autora requereu administrativamente novo Auxílio-Doença e o mesmo foi 

concedido por curto período de 03/03/2018 a 08/05/2018 e posteriormente 

cessado. Afirma que desde quando desenvolveu a doença laboral, sente 

constantes e fortes dores nos ombros e braços, ou seja, se encontra 

totalmente incapacitada para o trabalho. Assim, requereu a tutela 

provisória de urgência para a concessão do benefício de aposentadoria 

por invalidez ou auxílio doença, desde a data que foi interrompido/cortado 

o beneficio. Requereu, ainda a condenação do INSS ao pagamento de 

indenização por dano moral, no valor de R$ 24.950,00 (vinte quatro mil 

novecentos cinquenta reais). O pedido de tutela de urgência foi indeferido 

(id. 17992412). O requerido apresentou contestação e rechaçou os 

argumentos apresentados pelo autor, ressaltando que para a concessão 

do benefício por ele pleiteado seria necessário o cumprimento dos 

requisitos exigidos na lei previdenciária pátria, os quais não estariam 

presentes no caso destes autos. Requereu o julgamento de total 

improcedência dos pedidos formulados na petição inicial (id. 18881610). 

Realizada a perícia, o laudo pericial médico foi anexado aos autos (id. 

24734168). A autora manifestou sobre o laudo impugnando alguns pontos 

nele consignado (id. 25038964). O Instituto requerido, por sua vez, deixou 

transcorrer o prazo sem se manifestar . É o relatório. Decido. O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Pelo exame dos autos, anoto que a autora busca, 

inicialmente, a condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 

para o fim de ser restabelecido o pagamento do benefício auxílio-doença 

previdenciário para que seja transformado em aposentadoria por invalidez 

acidentária, sob a alegação de que estaria incapacitada para o trabalho 

em razão das sequelas advindas de esforço no âmbito do trabalho. Pois 

bem. O benefício de auxílio-doença pretendido está disciplinado no Art. 59 

da Lei 8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que esteja 

incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, 

observado o período de carência respectivo, equivalente a doze 

contribuições mensais, verbis: “Art. 59. “O auxílio doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Observo que o auxílio doença é devido quando houver sequelas que 

impossibilitem a prestação do labor habitualmente exercido, consolidando a 

incapacidade do trabalhador, como restou demonstrado no caso destes 

autos. Com efeito, realizado exame pericial em 31 de julho de 2019, o 

médico consignou no laudo que a autora é portadora de fibromialgia e 

tendinite nos ombros bilateral (id. 24734168). O referido exame aponta que 

a doença causa incapacidade parcial e definitiva, podendo o quadro ser 

agravado com o desempenho de atividade que necessite elevar os 

membros superiores (itens 3,4 e 5 – id. 24734168). O perito concluiu que a 

autora está com o quadro de incapacidade parcial e permanente para 

atividades de médio e grande esforço. Pode ser reabilitada em função 

compatível com a limitação (item 4 – id. 24734168). Diante do exposto, é 

possível concluir que desde a concessão do benefício auxílio doença 

concedido à autora, por meio do NB nº 619981295-0, o que se deu em 

08/05/2018 (id. 18881614) até a realização a data da realização do exame 

pericial, ela ainda se encontrava incapacitada para o exercício de 

atividade profissional, já que sua incapacidade, apesar de parcial, também 

é permanente. Por isso, diante do seu não restabelecimento para o 

exercício de sua atividade habitual, não pode o INSS suspender o 

pagamento de auxílio doença percebido, por força do contido no art. 62 em 

conjunto com o art. 101 da Lei 8.213/91, transcritos abaixo: “Artigo 62: O 

segurado em gozo do auxílio doença, insuscetível de recuperação para 

sua atividade habitual, deverá submeter-se ao processo de reabilitação 

profissional para o exercício de outra atividade, não cessando o benefício 

até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade 

que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperável, 

seja aposentado por invalidez”. Art. 101: O segurado em gozo de 

auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão 

obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame 

médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação 

profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado 

gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são 

facultativos. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995). Nesse sentido: 
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“AGRAVO INTERNO – PREVIDENCIÁRIO – PROCESSUAL – ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – ALTA MÉDICA 

INDEVIDA. 1) À luz do disposto no art. 59, da Lei 8.213/91, o 

auxílio-doença é devido enquanto persistir a incapacidade do segurado 

para o trabalho ou para a sua atividade habitual, o que define a natureza 

sempre precária deste benefício. 2) Não há como prevalecer o ato de 

cessação do benefício se não está lastreado em prova minimamente 

segura acerca da recuperação da capacidade laborativa, quando o 

conjunto probatório está a indicar justamente o contrário, deixando patente 

o fato de que sua incapacidade se manteve. 3) Presentes os requisitos 

ensejadores, cumpre deferir a antecipação dos efeitos da tutela. 4) 

Recurso conhecido e improvido, confirmando-se a decisão agravada, por 

seus próprios fundamentos.” (TRF da 2ª Região, Segunda Turma, AG 

150364, Processo 2006.02.01.012250-1/RJ, rel. Des. Federal Andrea 

Cunha Esmeraldo, DJU 02/10/2008, p. 26/27). “AGRAVO INTERNO - 

PREVIDENCIÁRIO - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - 

CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO JÁ QUE NÃO HÁ PROVA SEGURA 

DE QUE SE DEU A RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - 

COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA ATRAVÉS 

DE LAUDO MÉDICO PERICIAL. 1. Não há como prevalecer o ato de 

cessação do benefício se não está lastreado em prova minimamente 

segura acerca da recuperação da capacidade laborativa, quando o 

conjunto probatório está a indicar justamente o contrário, deixando patente 

o fato de que a segurada já era portadora de cardiopatia grave, donde se 

infere que a incapacidade se manteve, portanto, reputa-se indevida a 

suspensão do benefício. 1) O laudo médico pericial comprova os males 

cardiovasculares acometidos à autora, que já existiam ao tempo da 

concessão do auxílio-doença, daí porque deve ser restabelecido, com 

limite na data da concessão do benefício de aposentadoria por idade. 2) 

Recurso improvido.” (TRF da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, AC 

394012, Processo nº. 200451100010493, rel. Des. Federal Andrea Cunha 

Esmeraldo, DJU 29/07/2009, p. 10). Todavia, quanto ao pedido de 

conversão do auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez, a 

incapacidade parcial demonstra que a autora é suscetível de reabilitação 

profissional para o exercício de outra atividade, considerando que conta 

com 48 (quarenta e oito) anos de idade, pressupõe que pode retornar ao 

mercado de trabalho, desde que não exija esforço acima de suas 

limitações. Portanto, enquanto pendente a possibilidade de a autora passar 

por reabilitação profissional, notadamente quando sua incapacidade, 

apesar de permanente, é parcial, não há que se falar em conversão 

imediata do auxílio doença em aposentadoria por invalidez. Ressalta-se, 

por fim, que o termo inicial para pagamento do benefício auxílio doença é o 

dia seguinte a cessação indevida do benefício que a autarquia estava 

pagando à autora por meio do NB nº619981295-0 (8/5/2018) ou seja, 

9/5/2018, nos termos do que preceitua o art. 60, da Lei 8.213/91. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A parte litigante pretende, ainda, a 

indenização por danos morais, decorrente da cessação do auxílio doença. 

Sem razão a autora. O deferimento de indenização por dano material ou 

moral, decorrente da cessação ou não concessão de benefício 

previdenciário, administrativamente concedido, demanda a existência de 

nexo de causalidade entre uma conduta ilícita do agente e a ocorrência do 

dano. Compete ao INSS avaliar a viabilidade dos pedidos de benefícios 

interpostos, a partir de requisitos estabelecidos na legislação 

previdenciária. A mera necessidade de ajuizamento de ação para 

obtenção de um direito que se mostra controverso, não configura ilicitude 

passível de reparação. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. AUXÍLIO-DOENÇA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL, 

MAS TEMPORÁRIA, CONSTATADA POR PROVA PERICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. 1. A concessão do benefício de auxílio-doença a 

trabalhador rural é condicionada à comprovação do exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, e à existência de incapacidade total e 

temporária para o trabalho (artigos 39, I, e 59, caput, da Lei 8.213/91). 2. 

Não há que se perquirir nestes autos sobre a qualidade de segurado do 

autor, porque tal condição não foi objeto de controvérsia, cuja 

improcedência do seu pedido de auxílio-doença, no caso, se deu em face 

da não comprovação da sua incapacitação. 3. Comprovada a invalidez 

total, mas temporária para o trabalho, o suplicante tem direito ao benefício 

de auxílio-doença. 4. A correção monetária deve ser calculada nos termos 

da Lei 6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela (Súmulas 43 e 148 

do STJ). 5. A Primeira Seção da Corte firmou entendimento majoritário no 

sentido de que os juros de mora são devidos no percentual de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (TRF 1ª Região, 1ª Seção, AR 

2002.01.00.020011-0/MG, Rel. Des. Federal Carlos Moreira Alves, DJ 

14.11.2003). 6. Nas ações previdenciárias, os honorários de advogado 

devem incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença (Súmula 111 do STJ). 7. O simples indeferimento do benefício na 

via administrativa não constitui motivo apto a ensejar indenização por 

danos morais 8. Apelações a que se nega provimento e remessa oficial, 

tida por interposta, a que se dá parcial provimento.” (TRF-1 - AC: 5146 PI 

2000.40.00.005146-5, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO 

SÁVIO DE OLIVEIRA CHAVES, Data de Julgamento: 19/06/2006, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 02/10/2006 DJ p.15)”. Portanto, indefiro o 

pedido de indenização por dano moral, ante a ausência dos pressupostos 

para a sua concessão. Ante o exposto, nos termos da fundamentação 

acima expendida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por CÉLIA DE SOUZA contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL, tão somente para o fim de determinar que o 

requerido restabeleça o auxílio doença por acidente trabalho (espécie 91) 

retroativo ao dia seguinte à cessação indevida do benefício de auxílio 

doença previdenciário NB nº619981295-0 (8/5/2018) ou seja, 9/5/2018. 

Eventuais valores supostamente recebidos a título de benefício 

previdenciário ou remuneração, após a cessação do auxílio doença serão 

descontados do cálculo das parcelas atrasadas. Os valores atrasados 

deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a 

partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios 

equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a 

citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação 

dada pela Lei nº 11.960/2009, e da decisão proferida pelo STJ no REsp 

1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por 

unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905). Apesar 

de a autora ter alcançado a procedência em apenas um de seus três 

pedidos (restabelecimento de auxílio doença, conversão em invalidez 

permanente e pagamento de indenização), deixo de aplicar os efeitos da 

sucumbência prevista no art. 86, parágrafo único do CPC, haja vista a 

isenção da parte autora do pagamento de custas e quaisquer verbas 

relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91). 

Condeno o INSS ao pagamento das despesas processuais (honorários 

periciais custeados pelo autor) e de honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre as parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3º, I e 

do Código de Processo Civil. Em atenção ao artigo 1.288 da CNGC, segue 

a síntese para implantação do benefício ora concedido: NOME DO 

SEGURADO: CÉLIA DE SOUZA BENEFÍCIO CONCEDIDO: auxílio doença por 

acidente de trabalho RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS 

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: 9/5/2018, dia seguinte a cessação do 

benefício NB nº 619981295-0. Esta sentença não está sujeita a reexame 

necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido 

na causa não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do 

CPC). P. R. I. C. Rondonópolis-MT, sexta-feira, 17 de janeiro de 2020. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito
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PROCESSO Nº 1005033-98.2019.8.11.0003. VISTO. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados pela ADM DO BRASIL LTDA, ADM 

HOLDINGD LLC e ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY em face da 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. Informam as embargantes que atuam no 

ramo de produtos agrícolas, dedicadas à produção, comércio e 

exportação de grãos oleaginosos de milho e soja, comercialização, 

industrialização, importação e exportação de adubos, fertilizantes e 

defensivos, e à produção de óleo de soja e biodiesel. Alegam que a filial 

da empresa em Rondonópolis/MT realizou remessas de produtos à 

empresa ANDALI OPERAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, situada no Estado do 

Paraná, para fins de industrialização de produtos por encomenda, cujas 

operações, ao serem submetidas ao procedimento fiscalizatório, 

ensejaram a lavratura de auto de infração em desfavor da primeira 

requerida – NAI n° 123700001400159201114 (PAT 14329/11), porque 

supostamente “(...) Deixou de recolher o ICMS referente a operações de 

remessa de produtos, com destino a outro estabelecimento, para 

industrialização, sem retorno, decorrido o prazo regulamentar, do produto 

industrializado”, no período de 01 a 12/2007. Aduzem que, em 30/12/2011, 

foi apresentada defesa administrativa sustentando a legitimidade das 

operações e, inclusive, juntadas as respectivas notas fiscais de 

saída/remessa e retorno simbólico/produto industrializado, porém o órgão 

julgador administrativo de primeira instância considerou a primeira 

embargante revel, julgou procedente a ação fiscal e manteve em sua 

integralidade todos os lançamentos efetuados. Inconformada, a 

embargante interpôs recurso administrativo ao Conselho de Contribuintes 

e Recursos Fiscais do Estado de Mato Grosso, o qual foi julgado 

improcedente. Asseveram que as empresas ADM HOLDINGD LLC e ADM 

AGRI-INDUSTRIES COMPANY foram incluídas no polo passivo da 

execução, na condição de corresponsáveis, mesmo sem nunca terem 

participado do processo administrativo que apurou o suposto crédito, nem 

sido intimadas no processo administrativo para se defenderem, o que viola 

o direito constitucional ao devido processo legal, contraditório e ampla 

defesa. Sustentam que o embargado exige de forma arbitrária e ilegal o 

recolhimento do ICMS relativo ao encerramento do diferimento do ICMS na 

operação de remessa dos produtos pela embargante para industrialização 

junto à empresa sediada em outro Estado, pois é notório que houve a 

industrialização e posterior retorno dos produtos industrializados dentro 

do prazo de 300 (trezentos) dias, contados da data da saída dos produtos 

do estabelecimento da autora da encomenda, no caso a primeira 

embargante, conforme determina o artigo 320 do RICMS. Acrescentam que 

a multa exigida pelo embargado deverá ser cancelada ou reduzida, pois a 

Constituição Federal foi expressa ao vedar a utilização de tributo com feito 

de confisco (artigo 150, IV), bem como que os índices de correção 

monetária e juros previstos nos artigos 42 e 44 da Lei n. 7.098/98 devem 

ser afastados por serem inconstitucionais. Assim, em sede de preliminar, 

requereram o reconhecimento da ilegitimidade das empresas 

corresponsáveis (empresas sócias) para figurarem no polo passivo da 

execução fiscal, em face da flagrante ofensa ao princípio do devido 

processo legal e ampla defesa. No mérito, requereram sejam julgados 

procedentes os embargos à execução para reconhecer a inexistência do 

crédito tributário inserido na CDA n. 2018285273, ante o efetivo retorno 

dos produtos remetidos para industrialização por encomenda e demais 

fundamentos desenvolvidos. Requereram, ainda, caso a preliminar e a 

tese de mérito não sejam acolhidas, que seja cancelada a multa, em 

virtude do seu caráter confiscatório ou, ao menos, reduzida a um patamar 

proporcional e razoável. Por fim, pugnaram pelo afastamento dos índices 

de correção monetária e juros previstos nos artigos 42 e 44 da Lei n. 

7.098/98 e aplicação da Taxa Selic (Id. 19985122). A decisão de Id. 

21050149 recebeu os embargos, atribuindo-lhe o efeito suspensivo. 

Ademais, determinou a intimação do embargado para impugnar os 

embargos. O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação aos 

embargos, informando que durante a auditoria fiscal intimou o contribuinte 

para comprovar o retorno das mercadorias, no valor total de R$ 

70.790.569,86, remetidos ao Estado do Paraná para fins de 

industrialização, porém a empresa deixou de comprovar o retorno das 

mercadorias remetidas para industrialização no valor total de R$ 

21.227.357,21, já considerada pelo Fisco uma perda relativa de 1% (um 

por cento) por conta do manuseio dos produtos, o que, aplicada a alíquota 

de 12% (doze por cento), resultou em um imposto devido no valor de R$ 

2.547.282,86. Ou seja, do montante encaminhado à industrialização no 

Estado do Paraná, o Fisco considerou irregulares 29,98% das operações, 

por falta de apresentação de documentos probatórios. Disse que o artigo 

320 do RICMS, em sua redação original, aplicável ao caso (ano de 2007), 

prevê expressamente que é condição de diferimento o efetivo retorno dos 

produtos industrializados ao estabelecimento de origem no prazo de 120 

(cento e vinte) dias, contados da data da saída das mercadorias. 

Ressaltou que o julgamento em primeira instância do PAT n. 14.329/2011 

ocorreu à revelia do contribuinte, bem como que o Conselho de 

Contribuintes da Secretaria de Estado da Fazenda - CAT acompanhou a 

decisão de primeira instância, julgando totalmente procedente a acusação 

fiscal, concluindo que o contribuinte não apresentou documentos de 

comprovação do retorno das mercadorias remetidas, preferindo trazer 

“planilhas” contendo números das notas fiscais que entende serem as 

provas e aduzir que 70% das comprovações das operações já teriam 

ocorrido. Aduziu que após o esgotamento dos recursos da esfera 

administrativas e ao ser cobrada por meio de execução fiscal, a 

contribuinte finalmente apresentou os documentos fiscais que antes não 

havia apresentado ao Fisco. Asseverou que, após análise minuciosa de 

todos os documentos apresentados pelas embargantes, a Secretaria de 

Estado de Fazenda – SEFAZ encaminhou informações aceitando como 

comprovação parcial e, portanto, retificando a autuação. Assim, o valor do 

ICMS devido em razão da não comprovação dos retornos efetivos dos 

produtos remetidos para industrialização no estado do Paraná foi 

retificado para R$ 1.597.047,61; cujo montante com a devida atualização 

monetária, juros e multa, calculado até o dia 31/07/2019, é de R$ 

11.210.227,99. Sustentou que não há que se falar em efeito confiscatório 

se o percentual de multa aplicada está em consonância com o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, além de contar com 

fundamento legal e finalidade pedagógica. Ao final, salientou a atuação 

fiscal foi retificada, nos termos da Informação Fiscal CFIA nº 408/2019, 

reconhecendo, assim, parcialmente os pedidos das embargantes. 

Requereu a improcedência dos demais pedidos, para manter a autuação 

fiscal válida e hígida, como retificada pelo fisco. Requereu, ainda, a 

condenação das embargantes no pagamento de honorários, custas e 

demais despesas judiciais, em observância ao princípio da causalidade. 

Subsidiariamente, requereu a redução pela metade, conforme previsto no 

artigo 90, § 4º, do CPC, e a aplicação da jurisprudência do STJ que 

entende pela aplicação do juízo de equidade, com base no artigo 85, §8º, 

evitando a condenação do ente público em honorários exorbitantes (Id. 

22529239). As embargantes requereram seja reconhecida a ausência de 

impugnação específica quanto à alegação de que as empresas sócias não 

podem figurar no polo passivo da execução fiscal em razão de nunca 

terem sido intimadas no processo administrativo para se defenderem. 

Além disso, refutou os argumentos levantamentos pelo embargado na 

impugnação, requerendo a total procedência dos embargos (Id. 

24444418). Instadas as partes a especificarem as provas, o Estado de 

Mato Grosso informou que não pretende produzir mais provas (Id. 

25039086). As embargantes requereram a produção de prova pericial a 

ser realizada por profissional da contabilidade (Id. 25065500). É o relatório. 

Decido. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA INCLUSÃO DAS EMPRESAS 

SÓCIAS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL Sustentam as 

embargantes que a inclusão das empresas ADM HOLDINGD LLC e ADM 

AGRI-INDUSTRIES COMPANY no polo passivo da execução fiscal é ilegal, 

pois não participaram do processo administrativo de apuração do suposto 

crédito tributário, nem foram intimadas no processo administrativo para se 

defenderem, o que viola o constitucional direito ao devido processo legal, 

contraditório e a ampla defesa. Esta preliminar será analisada por ocasião 

da sentença. DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Na hipótese dos autos, 

a embargante sustenta, em suma, a ilegalidade da cobrança do ICMS 

inserido na CDA n. 2018285273, sob o argumento de que houve a 

remessa de produtos para industrialização em outro Estado e posterior 

retorno dos produtos industrializados dentro do prazo de 120 (cento e 

vinte) dias, contados da data da saída dos produtos do estabelecimento 

da autora da encomenda, conforme determina o artigo 320, § 4º, do RICMS 

– Decreto nº 1994/89 (redação original). Para comprovar tal alegação a 

embargante requereu a produção de prova pericial técnico-contábil nos 

documentos fiscais da empresa embargante, em especial notas fiscais. 

Assim, fixo a seguinte questão que deverá ser sanada pela prova pericial: 

1) Se, no período de 01/2007 a 12/2007, os produtos remetidos para 

industrialização em outro estabelecimento efetivamente retornaram 

industrializados ao estabelecimento de origem, empresa ADM DO BRASIL 

LTDA – filial de Rondonópolis/MT, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) 

dias, contados da data de saída das mercadorias do estabelecimento 
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autor da encomenda. Dessa forma, DEFIRO a produção de prova pericial 

técnico-contábil nos documentos fiscais da empresa embargante, em 

especial notas fiscais, livros e declarações. No caso em tela, o ônus da 

prova será na forma estabelecida nos incisos I e II do artigo 373 do CPC, 

ou seja, incumbe à autora a prova quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, e ao réu a prova quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora. Intimem-se as partes desta 

decisão, cientificando-as de que têm direito de pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão 

se torna estável, nos termos do art. 357, § 1º, do CPC. Para realização da 

prova pericial, nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com, devendo ser intimado para 

apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias: I - proposta de honorários; II - 

currículo, com comprovação de especialização; III - contatos profissionais, 

em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (art. 465, § 2º, CPC). Apresentada a proposta de 

honorários, intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, apresentarem manifestação (artigo 465, § 3º, do CPC). Intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistentes técnicos; e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, contados da data 

que foi dado início aos trabalhos periciais. Autorizo o levantamento do 

valor correspondente a 50% dos honorários periciais, em favor do perito 

nomeado, no início dos trabalhos, na forma do artigo 465, §4º, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003737-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUTOSHI MATSUDA (EXECUTADO)

NELSON KATSUSHIGUE MATSUDA (EXECUTADO)

RODOVIARIO MATSUDA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS OAB - PR22629 (ADVOGADO(A))

CLEBER TADEU YAMADA OAB - PR19012-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1003737-41.2019.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: RODOVIARIO MATSUDA LTDA, FUTOSHI MATSUDA, 

NELSON KATSUSHIGUE MATSUDA VISTO. Trata-se de Execução de 

Sentença de Honorários proposta por CLEBER TADEU YAMADA E 

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, visando receber o valor de R$ 7.901,95, 

a título de honorários advocatícios. O executado impugnou o cálculo, 

alegando a existência de excesso de execução, apontando como devido o 

valor de R$ 7.157,99. O exequente concordou expressamente em receber 

o valor que o ESTADO DE MATO GROSSO entende como correto. Ante a 

concordância das partes, HOMOLOGO os cálculos de fls. 126. Devida à 

sucumbência, condeno CLEBER TADEU YAMADA E CARLOS ALBERTO 

DOS SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor do ESTADO DE MATO GROSSO, que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor em excesso da execução (R$ 743,96), 

consoante dispõe o artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil. Em 

atenção ao Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

encaminhem-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital, os documentos 

relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido provimento, para a 

elaboração do cálculo de liquidação do débito com as retenções 

necessárias. Apurado o cálculo pelo Departamento competente, 

expeça-se ofício requisitório à autoridade, na pessoa de quem o ente 

público foi citado, para, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do seu 

recebimento, quitar a obrigação com o uso de guia de depósito na conta 

j u d i c i a l  v i n c u l a d a  a o  p r o c e s s o  ( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento). O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as 

devidas deduções, devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos 

relacionados no artigo 4º, §1º do Provimento. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 14 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003901-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M A BARBOSA DE OLIVEIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT (REU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003901-40.2018.8.11.0003. AUTOR(A): M A BARBOSA DE OLIVEIRA - 

ME RÉU: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT VISTO Intimem-se as partes para 

apresentarem razões finais, no prazo de 15 dias, sucessivamente. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 21 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008667-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA SANTANA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013635-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVISON BARBOSA NASSER OAB - MT22880/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se o exequente para informar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se o benefício aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho foi 

implantado. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000166-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YARA VIEIRA DA SILVA PISTORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRYCK DE ARAUJO AYALA OAB - 698.216.661-91 (PROCURADOR)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA DATA PARA O INICIO DOS TRABALHOS PERICIAIS, 

REALIZAR-SE-A NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020, ÀS 13:00HS, NA 

SALA DESTA ESCRIVANIA DA 1ª VARA DE FAZENDA PUBLICA DE 

RONDONOPOLIS-MT .
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008477-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEZIA MARIANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERENTE, DRª SILVANA CRISITNA 

HACK, PARA QUERENDO APRESENTAR CONTRARRAZÕES A RECURSO 

INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005766-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA CLARISSE KLOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

LANA GLEYCE ARAUJO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM-SE , NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS ID. 

Nº 27983521.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005654-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BENITES MACHUCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1005654-32.2018.8.11.0003. VISTO. Analisando os autos, 

verifica-se que a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA foi 

nomeada para realização da perícia médica do autor (Id. 15856443). 

Ocorre que, no mês de março de 2019, durante a realização de perícias 

em outros processos da mesma natureza (benefício previdenciário), este 

magistrado constatou a prática de irregularidades por parte da empresa 

FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA. Diante disto, substituo a 

referida empresa, nomeando para o encargo o médico Dr. Diógenes Garrio 

Carvalho, podendo ser encontrado na Rua Afonso Pena, 809, nesta 

cidade (telefones: (66) 3424-0035 e 3426-5085). Intimem-se as partes 

desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento 

ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, caso ainda não tenham apresentado, na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Após, intime-se o novo perito acerca da 

nomeação para, no prazo de 10 (dez) dias, designar data para realização 

da perícia médica do autor, cientificando-o que o valor dos honorários 

periciais já se encontra depositado em juízo (R$ 500,00), e será levantado 

depois de entregue o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820419 Nr: 3118-36.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DIVA ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por DINA ROSA DE 

OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Professor, em decorrência da 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de 

Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto o processo, 

porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Deixo de fixar os 

honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na 

fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado. Após, 

encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 722535 Nr: 3546-23.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON LUIZ FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B

 VISTO.

 Trata-se de ação de execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL move em face de WILSON LUIZ FERRARI.

A exequente requereu a extinção do feito, nos termos do artigo 924, II do 

CPC (fls.137).

 É o relatório.

Decido.

Conforme informado pela exequente, o executado efetuou o pagamento da 

obrigação.

Como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da execução. É 

o que prevê o artigo 924, II do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

Custas pelo executado. Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, devendo a Escrivania 

lançar o andamento 626.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 905413 Nr: 6949-24.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CFF, CFF&CL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DICLEIA FERREIRA ROCHA DE 

SOUZA - OAB:21728/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se o embargante para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca da petição de fls. 109/112.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734282 Nr: 14118-38.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARILSON MOREIRA RODRIGUES, JOSE DONIZETE DA 

SILVA, ROZIMAR DOS SANTOS, VANUSA DOURADO DE FREITAS, 

RAFAEL DOURADO JOSE DOS SANTOS ALVES, ROSICLEIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono das partes requerentes advogado ÁLVARO LUIS 

PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/MT 7666, para tomar ciência da 
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certidão de fls.255, de decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 373272 Nr: 1675-02.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AUTO PECAS BOA ESTRELA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Ademais, a embargante não pode esquecer que são devidos honorários 

no cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85 § 1º do CPC, os 

quais são diversos dos fixados no processo de conhecimento.Com efeito, 

a decisão embargada analisou todas as questões postas, aplicando 

didaticamente as regras do CPC. Assim sendo, se a parte dissente dos 

fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via 

recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para 

rediscussão da matéria objeto da lide.Com essas considerações, nego 

provimento aos embargos de declaração ofertados por LUCIANA LUMIE 

KOBATA.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, quarta-feira, 22 de janeiro 

de 2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742334 Nr: 3501-82.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDTEVMS, PLS, LPB, NDOC, ACDCEVS, 

FEDS, JDOESF, JDOESF, DEDIMDPSDS, JNFDS, ODDTEVML-OD, JRES, 

FFAEPL, RLSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:MS/9928-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIZ PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666, ANGELA LEAL SABOIA DE 

CASTRO - OAB:121.079/SP, ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18335-MT, DANI LEONARDO GIAOMINI - OAB:OAB/RS 53.956, 

DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:5.300-B, LEONARDO SULZER 

PARADA - OAB:11846, Marcelo Miguel Alvim Coelho - 

OAB:156.347-SP, MARCIO ANTONIO GARCIA - OAB:12.104, MAX 

PAULO DE SOUSA E SILVA - OAB:13965/MT, MURILLO BARROS DA 

SILVA FREIRE - OAB:8.942-MT, NANCY MIEKO HIRATA MARQUES - 

OAB:OAB/MT17945/O, PAULO JOSE DO NASCIMENTO - OAB:108.401 

SP, PAULO JOSE DO NASCIMENTO - OAB:108401 SP, POLLYANA DE 

PAULA E SILVA - OAB:12412/MT, ROSANY SOARES DA SILVA COSTA 

- OAB:184214 SP, ROSANY SOARES DASILVACOSTA - OAB:184.214 

SP, TARCISIO LOPES CANDIDO - OAB:115286, VALESKA MACHADO 

MARTINS - OAB:18268/0, VINICIUS LUDWIG VALDEZ - OAB:OAB/RS 

31203

 INTIMAÇÃO A DRª ROSANY SOARES DA SILVA COSTA - OAB:184214 

SP, VALESKA MACHADO MARTINS - OAB:18268/0, PAULO JOSE DO 

NASCIMENTO - OAB:108.401 SP, representando o polo passivo, para que 

tome ciência que foi expedido Alvará Judicial Eletrônico Nº 580292-P/2020 

para OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, 

conforme determinado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 817275 Nr: 1974-27.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MESSIAS ANTONIO PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES SANTOS - 

OAB:12461/MT, RITA DE CASSIA DE SOUZA BARROS ZAGO - 

OAB:OAB/MT 19352-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 Dessa forma, o cálculo do executado e da Contadora Judicial está 

divergente da sentença, pois o valor principal considerado por ambos não 

incluiu o valor referente ao adicional de tempo de serviço.Extrai-se, ainda, 

que o exequente e o executado não observaram corretamente os juros de 

mora fixados na sentença, pois incluíram apenas o índice de 0,37%, 

quando os juros aplicados à caderneta de poupança são variáveis. Como 

se vê, todos os cálculos apresentados (exequente, executado e 

Contadora Judicial) estão em desacordo com os termos fixados na 

sentença e no acórdão.Posto isso, DETERMINO que o exequente elabore 

novo cálculo, observando o seguinte: a) recalcular as parcelas referentes 

a fevereiro de 2011 a março de 2012, levando-se em consideração o valor 

unitário da cota de R$ 1,53;b) incluir no cálculo os reflexos das diferenças 

de produtividade no adicional por tempo de serviço, no décimo terceiro 

salário e nas férias acrescidas do terço salário;c) incluir correção 

monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, e juros de 

mora aplicados à caderneta de poupança, desde a citação válida 

(05/08/2016 – fls. 164).Com a juntada do cálculo, diga o executado, no 

prazo de 5 (cinco) dias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 435521 Nr: 4189-83.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R S H COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 

ROGERIO ALVES PEREIRA BARCELOS, SOLLIELLY ALVES PEREIRA 

BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERS MARTINEZ 

- OAB:17878

 Nesse contexto, em que pesem as alegações da Fazenda Pública 

Estadual em sentido contrário, deve ser deferido o pedido da executada, 

pois a verba em comento possui natureza alimentar. Logo, de acordo com 

expressa previsão legal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

tal verba se revela absolutamente impenhorável.Aliás, a executada 

comprovou que recebe o seu salário na conta onde ocorreu a penhora on 

line (fls. 100).Com essas considerações, DEFIRO o pedido de liberação 

dos valores penhorados nos autos (fls. 92), em favor da executada 

SOLIELLY ALVES PEREIRA BARCELOS.Cumpra-se.Rondonópolis, 22 de 

janeiro de 2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756349 Nr: 11050-46.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSI FREITAG LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GESSI FREITAG LIMA, Cpf: 

52279227134. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, para tomar ciência da 

proposta de arrematação a prazo, realizada com pagamento de 25% de 

entrada e saldo remanescente em 30 parcelas mensais atualizadas pelo 

INP,C/IBGE, nos terrmos do Art.895, I, § 1º do CPC, devendo o imovel 

gravado por hitopeca judiciária, até sua quitação, bem como do 

requerimento de homologação da proposta de arrematação e entrega do 

bem ao arrematante.

Despacho/Decisão: VISTODê ciência as partes da petição de fls. 

89/92.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 22 de janeiro de 2020

Francisco Rogério Barros Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 733719 Nr: 13661-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELIANE AVELINO DE SOUZA, NAIR ELIZABETH DOS 

SANTOS OLIVEIRA, VANILDA COSTA LIMA, GISELE MEDINA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimar o(a) patrono(a) da parte requerente, advº (ª) ALVARO LUIS 

PEDROSO MORAES DE OLIVEIRA, OAB/MT 7666 , para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca do laudo pericial acostado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786702 Nr: 8899-73.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER JOAQUIM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:OAB/MT 18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimar o(a) patrono(a) da parte requerente, advº(ª) ELVIS GALVÃO 

MACHADO, OAB/MT 18167, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do laudo pericial acostado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 765765 Nr: 223-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SUZANA DE OLIVEIRA RAMOS, CLARINDA SANTOS DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:OAB/MT16960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimar o(a) patrono(a) da parte requerente, advº(ª) ANDRE LUIZ GOMES 

DURAN, OAB/MT16960-O, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do laudo pericial acostado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427678 Nr: 9846-40.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A, CELMA RIBEIRO 

LEAO MARTINS, ROGERIO PAULO CALDERON PERES, ALBERTO 

WEISSER, MARTINHO DA MOTA SILVEIRA NETO, MARIA CRISTINA 

FANTINI ZULLI, HELIO JOSE EFFTING, ARIOSTO DA RIVA NETO, 

HAROLDO PEDRO GIANEZINI, MANUEL ARTURO LIRA, AMADOR 

NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, LINA PAES DE BARROS FAGUNDES, 

JOSE JULIO CARDOSO DE LUCENA, MILTON NOTRISPE, IVO JOSE 

DREHER, MARIO ALVES BARBOSA NETO, JAN KEES VAN DER WILD, 

FRANCISCO DE ASSIS SENS, ERNESTO AUGUSTO FERREIRA, SERGIO 

ROBERTO WALDRICH, MÁRCIA GISLENE CASALI, JOSE ZILIO, RUBENS 

ABRAHAO BARHUM, JOSE NEI RABUSKE XAVIER, SERGIO SABINO DA 

SILVA, VILMAR DE OLIVEIRA SCHURMANN, PAULO CESAR MATIAS 

TINOCO, PAULO LUIZ REBELLATO, CHARLES VON DER HEYDE, MURILLO 

BRAZ SANT ANNA, JOSE CLAUDIO PAULINO, OSCAR DE PAULA 

BERNARDES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO SCHMIDT JUNIOR - 

OAB:OAB/SC 6.878

 Intimar o patrono da parte requerente, advº ARNO SCHMIDT JUNIOR, 

OAB/SC 6878, para tomar ciência da certidão de decurso de prazo, para a 

parte executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737186 Nr: 76-47.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SANDRO AMORIM DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimar o(a) patrono(a) da parte requerente, advº(ª) CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, OAB/MT 17553-O, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se acerca do laudo pericial acostado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 748517 Nr: 6967-84.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GRACYKELLYS SILVA TOLEDO OU GRACYKELLYS 

OLIVEIRA, SILVIO BELEM RAMOS, MANOELITO SOARES MAIA, EWERTON 

SILVEIRA, DIEGO LOPES DE SOUZA, FATIMA APARECIDA MARTINS, 

ADALTON MARINHO VIEIRA, WANDERLEY SOARES DE AMORIM, MIGUEL 

GOMES DE LIMA, ADRIANO GALDINO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11.230-B, WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - 

OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimar os(as) patronos(as) da parte requerente, advº(ª) WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA, OAB/MT 15472 e VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA, OAB/MT 11.230-B, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se acerca do laudo pericial acostado aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 326065 Nr: 9712-23.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON TEIXEIRA NETO - 

OAB:6493, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT

 VISTO.

 Intime-se o executado acerca do teor da petição e documentos de fls. 

563/569 para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737776 Nr: 532-94.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SHIRLEI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO AO CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA - OAB:15471/MT, 

EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT representando o polo ativo, 

PARA QUE MANIFESTE-SE , NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO LAUDO 

PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS FLS. 241/269.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784867 Nr: 8103-82.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 
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- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ODETE YEXEVERIA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAÇÃO A DRª ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - OAB:14423, 

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - OAB:18425/MT 

representando o polo ativo;, PARA QUE MANIFESTE-SE , NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS FLS. 

393/405.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754501 Nr: 10039-79.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA FAUSTA PINA, CARLENI APARECIDA DE 

SOUSA, MARLENE JESUS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:OAB/MT16960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº ANDRE LUIZ GOMES DURAN - OAB:OAB/MT16960-O 

representando o polo ativo , PARA QUE MANIFESTE-SE , NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS FLS. 

479/502.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784552 Nr: 7985-09.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE LIMA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO A DRª MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - OAB:3.560-B, 

ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT representando o polo 

ativo , PARA QUE MANIFESTE-SE , NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO 

LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS FLS. 509/535.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737164 Nr: 54-86.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARLIDES FERREIRA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAÇÃO AO DRº CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:OAB/ MT 17.553 representando o polo ativo , PARA QUE 

MANIFESTE-SE , NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

JUNTADO AOS AUTOS FLS. 283/294.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340470 Nr: 8636-27.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERMOTA COOPERATIVA TRABALHO 

PREST. STPM TAXI, SANDRO ALVES DE LIMA, MAURO LOURENCO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALVES SANTOS - 

OAB:22858/MT, MARIELLE BARBOSA DE BRITO - OAB:25657/O

 Intimação dos advogados da parte executada CRISTIANO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/22.858, MARIELLE BARBOSA DE BRITO - OAB:25.657, 

representando o polo passivo;, para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias acerca da decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772038 Nr: 3190-57.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SUZANE CAMARGO, PAULO ALEXANDRE VILLALBA, 

FAGNER MOREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação do patrono das partes requerentes advogado ÁLVARO LUIS 

PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/MT 7666, para tomar ciência da 

certidão de fls. 676, de decurso de prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839455 Nr: 8470-72.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEFONICA BRASIL S/A(VIVO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arystóbulo de Oliveira Freitas - 

OAB:82.329-SP, FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - OAB:MT/ 14.896, 

ROMARIO ALMEIDA FREIRE - OAB:24634, SILVIA LETICIA DE 

ALMEIDA - OAB:236637, VITOR MORAIS DE ANDRADE - 

OAB:182.604/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAÇÃO AO DRº ROMARIO ALMEIDA FREIRE 24634/O OAB-MT, VITOR 

MORAIS DE ANDRADE OAB/SP 182.604, representando o polo ativo, para 

comparecer nesta Escrivania para retirar apólice seguro garantia nº 

02-0775-0337528 acostada os autos 781019, página 66/71, conforme 

determinado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 432388 Nr: 1053-78.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLV-L, PPN, MGDS, LGM, IRRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CRISTINA DE MORAES 

MENDONÇA - OAB:18.324-E, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA 

JUNIOR - OAB:16330/MT, WESLEY LOPES DA S. MARTINS - 

OAB:OAB/MT 15.518

 Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na decisão 

cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os 

embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.Com 

essas considerações, nego provimento aos embargos de declaração 

ofertados pelo ESTADO DE MATO GROSSO.Intime-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, quarta-feira, 22 de janeiro de 2020.FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 747934 Nr: 6669-92.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIZA CORDEIRO MANSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 

OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARIZA 

CORDEIRO MANSO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Professor, em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto 

o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. O 

advogado da parte autora deverá promover o cumprimento de sentença 

em relação aos honorários advocatícios sucumbências (fls. 68). Após, 

encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820282 Nr: 3083-76.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JULIA DE ALMEIDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, quarta-feira, 22 de janeiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736356 Nr: 15715-42.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PAULA REGINA CALESTINE GAIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por PAULA REGINA 

CALESTINE GAIOTTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Profissional Técnico Nível 

Superior do SUS, em decorrência da conversão dos valores das tabelas 

de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. O advogado da parte autora deverá promover o 

cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios 

sucumbências (fls. 47-v). Após, encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736314 Nr: 15682-52.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLEIDE APARECIDA CASTREQUINI DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17.553-O, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11.003 A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por CLEIDE 

APARECIDA CASTREQUINI DUARTE em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de 

Profissional Técnico Nível Médio do SUS, em decorrência da conversão 

dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. 

(...) Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque 

reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. O advogado da parte autora 

deverá promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios sucumbenciais (fls. 87-v). Após, encaminhem-se os autos a 

CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736324 Nr: 15691-14.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ECIY VIEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por ECIY VIEIRA DE 

ALMEIDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Profissional Técnico Nível Médio 

do SUS, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. O advogado da parte autora deverá promover o 

cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios 

sucumbenciais (fls. 39). Após, encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 780354 Nr: 6352-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CASSIA REGINA SOARES AMORIM DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, quarta-feira, 22 de janeiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 746968 Nr: 6151-05.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LINDACY ARCANJO RIBEIRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 

OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.O advogado da parte autora deverá 

promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbências (fls. 100).Intimem-se. Após, 

encaminhem-se os autos a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, quarta-feira, 22 de 

janeiro de 2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003254-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA LISIANE EICKOFF DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 
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(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO ROGERIO 

BARROS PROCESSO n. 1003254-45.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

2.820,46 ESPÉCIE: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS POLO 

PASSIVO: Nome: MARCIA LISIANE EICKOFF DE ARAUJO Pessoa(s) a 

ser(em) citadas(s) EXECUTADO: MARCIA LISIANE EICKOFF DE ARAUJO, 

portador(a) do CPF/CNPJ de 896.847.961-53,, Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido ; FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) 

acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima 

qualificada decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS 

DE 2015 / 2014- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 58412/2017. 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009139-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL GRECHI DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARQUES ANTONIO DA SILVA OAB - MT0018565A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1009139-06.2019.8.11.0003. VISTO. Trata-se de ação de 

manutenção de aposentadoria por invalidez ajuizada por LORIVAL GRECHI 

DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Vendo somente a necessidade da prova pericial, defiro-a, 

nomeando como perito o médico o Dr. Diógenes Garrio Carvalho (Rua 

Afonso Pena, 809, nesta cidade telefones: 66 3424-0035 e 3426-5085), 

devendo ser intimado da nomeação, para que submeta o autor à avaliação 

médica emitindo-se o competente laudo médico. Fixo o valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais) para os honorários periciais, uma vez que tal valor se 

mostra adequado diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e 

do tempo exigido para elaboração do laudo. Ademais, diante da excessiva 

dificuldade da parte autora em cumprir o encargo, uma vez que 

beneficiária da justiça gratuita, DECIDO inverter o ônus da prova, nos 

termos do artigo 373, § 1º do CPC, para que a perícia médica seja 

produzida pelo INSS. Segundo o artigo 8º, §2º, da Lei nº 8.620/1993, cabe 

ao INSS antecipar os honorários periciais nas ações de acidente do 

trabalho, como no caso dos autos. Assim, intime-se o INSS para pagar os 

honorários periciais, através de depósito judicial (conta única), no prazo 

de 20 (vinte) dias. Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 

15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Após, encaminhem-se os quesitos 

apresentados pelas partes ao perito. O Sr. Perito terá o prazo de 30 

(trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, respondendo aos 

quesitos acostados aos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data 

do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1008110-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIANE TAVARES DE SOUZA (AUTOR(A))

JOSIANE TAVARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS PROCESSO N. 

1008110-18.2019.8.11.0003 VISTO. MARIA ELIANE TAVARES DE SOUZA 

e JOSIANE TAVARES DE SOUZA ajuizou embargos de terceiro em face da 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, visando desconstituir a penhora sobre o 

lote nº 07 da Quadra nº 04 do loteamento JARDIM BRASÍLIA, nesta cidade, 

registrado sob o nº 13.293, no Cartório de Registro Geral de Imóveis de 

Rondonópolis. Justificou a oposição dos embargos de terceiro no fato de 

que o imóvel em questão foi adquirido pelo pai das autoras em 11/02/2003, 

mediante contrato de compra e venda firmado com os legítimos 

proprietários, Sebastião Costa Carvalho e sua mulher, Zélia Moreira 

Carvalho, doando o bem às autoras no mesmo ato, de forma que a 

inscrição imobiliária constou ambas como proprietárias do bem, 

gravando-o de usufruto vitalício em favor de seu pai, Carlos Tavares de 

Souza. Sustentam que a compra foi realizada sem que houvesse nenhum 

embaraço, não havendo nenhum impedimento para a aquisição do bem. 

Contudo, há pouco mais de um mês, pretendendo vender o imóvel, 

depararam-se as autoras com o registro R 6/13.293, onde se vê a 

constrição do bem pelo lançamento de penhora, extraída dos autos da 

execução fiscal nº 550/1999, ajuizada em desfavor de Marcadinho 

Carvalho Ltda. Assim, requereu o cancelamento da penhora que recaiu 

sobre o imóvel em questão. Citada, a Fazenda Pública contestou a ação 

alegando que, apesar de o embargante ter adquirido o bem em 11/02/2003, 

antes da penhora (20/10/2003), a ação de execução já se encontrava em 

curso desde março/1997, sendo os executados citados em 24/04/1997, o 

que configura fraude a execução, a teor do RESP. 1141990/PR, aplicável a 

redação do art. 185, do CTN, com a modificação realizada pela LC 

118/2005, que prevê que presume-se fraudulenta a alienação ou 

oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em 

débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente 

inscrito como dívida ativa. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido e 

a condenação da embargante em honorários advocatícios e despesas 

processuais (id. 25063574). As embargantes impugnaram a contestação 

refutando os argumentos da Fazenda Pública e ratificando os termos da 

inicial (id. 25723549). Intimadas as partes para especificarem as provas 

que pretendem produzir, as embargantes requereram o julgamento 

antecipado da lide (id. 26342463). A Fazenda Pública não se manifestou 

(id. 26677151). É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento no 
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estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostram suficientes para o seu deslinde. As 

embargantes visam desconstituir a penhora que recaiu sobre lote nº 07 da 

Quadra nº 04 do loteamento JARDIM BRASÍLIA, nesta cidade, registrado 

sob o nº 13.293, efetivada no processo de execução fiscal nº 5510/1999 

(código 60111) A Fazenda Pública Estadual alega fraude à execução, com 

fundamento na tese firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial 

Repetitivo nº 11141990/PR, que ensejou a publicação do Tema nº 290 do 

STJ, o qual transcrevo: Questão submetida a julgamento Questiona-se a 

configuração ou não de fraude à execução fiscal diante da boa-fé do 

terceiro adquirente, em face da inexistência de registro de penhora do 

bem alienado, tendo em vista a Súmula 375 do STJ. Tese Firmada Se o ato 

translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência 

da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em 

dívida ativa para a configuração da figura da fraude. Anotações Nugep 1. 

A simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo por 

quantia inscrita em dívida ativa pelo sujeito passivo, sem reserva de meios 

para quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução, 

mesmo diante da boa-fé do terceiro adquirente e ainda que não haja 

registro de penhora do bem alienado. 2. A alienação engendrada até 

08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial 

para caracterizar a fraude de execução. Na hipótese dos autos, não é o 

caso de aplicar o precedente acima referido, pois a CDA está em nome da 

empresa executada (MERCADINHO CARVALHO – id. 22083125), sendo os 

sócios incluídos no polo passivo da execução fiscal após o deferimento 

do pedido de redirecionamento do feito pela dissolução irregular da 

sociedade, sendo que os sócios apenas foram cientificados da decisão 

após a citação. Conforme se verifica, o represente legal da empresa 

executada, SEBASTIÃO COSTA CARVALHO, vendeu o imóvel objeto de 

matrícula nº 13.293, em 12/02/2003 (averbação na matrícula – id. 

22083104), antes de ser citado da decisão que determinava o 

redirecionamento da execução fiscal ajuizada originalmente em face de 

empresa, o que ocorreu somente em 22/05/2019 (publicação do edital de 

citação – id. 22083431). Por essa razão, deve ser mantida a decisão que 

levantou a penhora que recaiu sobre o imóvel, afastando a alegação do 

exequente/embargado de fraude à execução. Ressalto que não se tem 

notícia de que foram encontrados outros bens ou rendas dos executados 

(art. 185, § único, do CTN[1]). Contudo, não pode ser considerada 

fraudulenta a venda de parte do imóvel para terceiro antes da citação do 

sócio da decisão que deferiu o redirecionamento do feito executivo, pois a 

inscrição em dívida ativa se deu apenas em nome da pessoa jurídica. 

Ainda que a empresa inicialmente executada tenha sido citada na pessoa 

de SEBASTIÃO COSTA CARVALHO (ID. 22083125), a ciência inequívoca 

do redirecionamento da execução contra si apenas foi perfectibilizada 

com a sua citação, ocorrida em 22/05/2019, enquanto a escritura pública 

de compra e venda foi lavrada em momento anterior, 12/03/2003. Portanto, 

não há margem para conclusão de fraude à execução pelo simples fato de 

existir ação tramitando contra a pessoa jurídica da qual os sócios 

proprietários faziam parte. Nesse sentido: “EMBARGOS DE TERCEIRO. 

FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL NÃO CONFIGURADA. Alienação de imóvel 

de propriedade do sócio da empresa devedora anteriormente ao 

redirecionamento da execução. Honorários advocatícios. Fazenda Pública 

vencida. Aplicação do princípio da equidade.” (TJSC; AC 

0008972-17.2014.8.24.0036; Jaraguá do Sul; Quarta Câmara de Direito 

Público; Relª Desª Sônia Maria Schmitz; DJSC 10/12/2019; Pag. 481). 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CONFECCIONADO EM 

MOMENTO ANTERIOR AO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL 

EM DESFAVOR DO SÓCIO. ANÁLISE. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO 

CONFIGURADA. TEMA 290. RESP. 1141990 / PR. 1. Em que pese ter sido 

reconhecida a fraude à execução, por ocasião do julgamento do Agravo 

de Instrumento nº 70054867700, inexiste coisa julgada sobre a presente 

demanda, dada a ausência de identidade de partes, de pedido e de causa 

de pedir. Desse modo, possível que sejam analisados novamente os 

requisitos necessários para a configuração da fraude à execução, 

especialmente a realização (ou não) de alienação do bem imóvel, inscrito 

na matrícula de nº 48-142, após a redirecionamento da ação em desfavor 

do sócio Laércio Michelon. 2. A teor do RESP. 1141990/PR, aplicável a 

redação do art. 185, do CTN, com a modificação realizada pela LC 

118/2005, que prevê Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de 

bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a 

Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida 

ativa, já que o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 08/01/2010. 3. 

Da análise da cadeia sucessiva de vendas, verifica-se que alienação, 

considera fraudulenta, ocorreu em 01/03/2010, data da lavratura da 

escritura pública de compra e venda, em momento anterior, portanto, ao 

deferimento do redirecionamento da execução fiscal, realizado em 

22/03/2010, e da citação do sócio executado, perfectibilizada em 

09/05/2011. APELO PROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS; APL 

0274717-28.2019.8.21.7000; Proc 70083028084; São Marcos; Vigésima 

Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Felipe Silveira Difini; Julg. 

31/10/2019; DJERS 07/11/2019). Quanto ao ônus da sucumbência, 

compete à Fazenda Pública, na hipótese, na medida em que não observou 

o registro atualizado da matrícula do imóvel quando o indicou a penhora, o 

que evitaria a constrição sobre o bem e consequentemente, o ajuizamento 

desta ação, aplicando-se ao caso, a Súmula nº 303 do STJ: “Em embargos 

de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os 

honorários advocatícios”. Com essas considerações, julgo procedente o 

pedido formulado nos embargos de terceiros apresentados por MARIA 

ELIANE TAVARES DE SOUZA e JOSIANE TAVARES DE SOUZA em face 

da FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil, o que faço para desconstituir a penhora sobre o 

lote nº 07 da Quadra nº 04 do loteamento JARDIM BRASÍLIA, nesta cidade, 

registrado sob o nº 13.293, no Cartório de Registro Geral de Imóveis de 

Rondonópolis, levada a efeito no processo de execução fiscal nº 

550/1999 (código 60111). Expeça-se ofício para cancelar a penhora sobre 

o imóvel. Diante do princípio da causalidade, em conformidade com a 

súmula 303 do STJ, condeno a Fazenda Pública ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, do Código 

de Processo Civil. Junte-se cópia desta sentença nos autos nº 550/1999 

(código 60111). Esta sentença não está sujeita a reexame necessário 

porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa 

não excedem a 100 (cem) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC). 

P.R.I.C. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito [1] CTN, Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou 

oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em 

débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente 

inscrito como dívida ativa. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de 

terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total 

pagamento da dívida inscrita. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Edital Citação

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1003254-45.2018.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

2.820,46;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: MARCIA LISIANE EICKOFF DE ARAUJO

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: MARCIA LISIANE EICKOFF DE ARAUJO, portador(a) do 

CPF/CNPJ de 896.847.961-53,, Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 2015 / 

2014- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 58412/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 
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que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 23 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1004964-37.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.S.S.Q.N..]; Valor causa: R$ 

4.116,03;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: SILMARA LAURA LEMES TEIXEIRA MARQUES - 

ME

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: SILMARA LAURA LEMES TEIXEIRA MARQUES - ME, 

portador(a) do CPF/CNPJ de 05.910.560/0001-05,, Endereço: atualmente 

em lugar incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.S.S.Q.N..] referente aos ANOS DE 

2012,2013 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 281/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 23 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1007095-82.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [IPTU..]; Valor causa: R$ 

3.873,88;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: LUIZ PEDROSO DE OLIVEIRA

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: LUIZ PEDROSO DE OLIVEIRA, portador(a) do CPF/CNPJ de 

269.735.531-68, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do IPTU] referente aos ANOS DE 2015,2014 

- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 44854/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 23 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1006547-57.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [IPTU..]; Valor causa: R$ 

8.166,90;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: JOAO GUALBERTO MIRANDA

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: JOAO GUALBERTO MIRANDA, portador(a) do CPF/CNPJ de 

009.025.001-04, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do IPTU] referente aos ANOS DE 2015,2014 

- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 41079/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 23 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

Edital Intimação

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Processo: 1013511-95.2019.8.11.0003 (PJE); CDA n.º 200910946

PROCESSO FIS ICO:  1036-42 .2010 .811 .0003–  CÓDIGO: 

432371(DIGITALIZADO)

Valor causa: 459.615,17; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116).

Parte Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO .

Parte Ré: EXECUTADO: SOLANGE BURNIER

 Pessoa(s) a ser(em) Intimada(s)

EXECUTADOS: 01) SOLANGE BURNIER , CNPJ: 05.594.864/0001-00, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ; 02) SOLANGE 

BURNIER, CPF: 031.323.919-30 , Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido ;

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da decisão id. 27946791, para, 

no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

para tomar ciência da PENHORA efetivada nos autos, uma vez que houve 

restrição judicial de veículo(s) automotor(es) de sua propriedade através 

do sistema RENAJUD, e querendo, na conformidade do r. despacho abaixo 

transcrito, opor embargos, prazo de 30 (trinta) dias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ZENILSON FERREIRA 

COIMBRA, digitei. . Rondonópolis - MT, 23 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Processo: 1003770-65.2018.8.11.0003 (PJE);

 Valor causa: 101.331,03; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116).

Parte Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

 Parte Ré: EXECUTADO: EDIMILSON JOSE DE FRANCA

 Pessoa(s) a ser(em) Intimada(s)

EXECUTADOS: 01) EDIMILSON JOSE DE FRANCA - ME, CNPJ: 

15.033.498/0001-66 e EDIMILSON JOSE DE FRANCA, CPF: 

689.127.141-04, atualmente EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO;

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da decisão id. 26696877, para, 

no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

para tomar ciência da PENHORA efetivada nos autos, uma vez que houve 

restrição judicial de veículo(s) automotor(es) de sua propriedade através 

do sistema RENAJUD, e querendo, na conformidade do r. despacho abaixo 

transcrito, opor embargos, prazo de 30 (trinta) dias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ZENILSON FERREIRA 

COIMBRA, digitei. . Rondonópolis - MT, 23 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005591-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TOTAL ENGENHARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

presente execução fiscal, verifico que essa recai sobre empresa em 

recuperação judicial. Diante disso, o trâmite deste processo 

obrigatoriamente deve ser sobrestado, em face da decisão prolatada no 

REsp nº1.712.484/SP, em 27/02/2018, pelo Ministro Mauro Campbell 

Marques, em curso no colendo Superior Tribunal de Justiça, em que restou 

determinado o sobrestamento das demandas envolvendo a controvérsia 

discutida nestes autos, qual seja, “Possibilidade da prática de atos 

constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de 

execução fiscal”. Ante o exposto, suspendo o curso desta execução até 

o julgamento do tema 987 pelo Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito - Relator

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005064-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. FERNANDES DA COSTA SERVICOS - ME (EXECUTADO)

GERALDO FERNANDES DA COSTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1005064-89.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 65.052,03 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: G. FERNANDES DA COSTA SERVICOS - ME 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1414, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-300 Nome: GERALDO FERNANDES DA 

COSTA Endereço: ANTONIO FERREIRA SOBRINHO, 3057, VILA 

PLANALTO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000877-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ISA DE SOUSA (EXECUTADO)

LUCIANO ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

ANTONIO JAIRZINHO DE SOUSA (EXECUTADO)

L A COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1000877-04.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 7.672,79 

ESPÉCIE: [Multas e demais Sanções]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: desconhecido 
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POLO PASSIVO: Nome: L A COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME 

Endereço: AVENIDA CUIABÁ, 653, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-090 Nome: ANTONIO JAIRZINHO DE SOUSA Endereço: 05 QUADRA 

22 CASA 11, 11, B MARECHAL RONDON, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78715-616 Nome: LUCIANO ALVES DE SOUZA Endereço: AV CUIABA, 

653, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-090 Nome: MARIA ISA 

DE SOUSA Endereço: MINAS GERAIS, 297, J D ASSUNCAO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005320-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON OTAVIO DE SOUZA (EXECUTADO)

TRANSWILSON TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1005320-32.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 10.240,19 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: TRANSWILSON TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA - ME Endereço: AVENIDA MARECHAL DUTRA, 850, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-110 Nome: WILSON OTAVIO DE 

SOUZA Endereço: DAS DALIAS, 129, COLINA VERDE, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78740-440 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima 

qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004659-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDACY ARCANJO RIBEIRO RODRIGUES (EXECUTADO)

CORREA & RIBEIRO LTDA - ME (EXECUTADO)

JAIME RODRIGUES CORREA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1004659-53.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 7.901,75 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 
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POLO PASSIVO: Nome: CORREA & RIBEIRO LTDA - ME Endereço: 

AVENIDA CAMPO GRANDE, 1066, JARDIM MATO GROSSO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-387 Nome: JAIME RODRIGUES 

CORREA Endereço: CAMPO GRANDE, 1066, FUNDOS, JD MATO GROSSO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-387 Nome: LINDACY ARCANJO 

RIBEIRO RODRIGUES Endereço: RUA JOSÉ ARCANJO RIBEIRO, 243, 

LOTEAMENTO PARQUE DAS ROSAS, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78717-836 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima 

qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005209-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA B DA S MONTANARI - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1005209-48.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 8.932,87 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: TEREZINHA B DA S MONTANARI - ME Endereço: 

AVENIDA UM, 1233, JARDIM ESMERALDA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78705-847 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima 

qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002806-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLI RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1002806-72.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 2.423,85 

ESPÉCIE: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: 

desconhecido POLO PASSIVO: Nome: VANDERLI RODRIGUES DE SOUZA 

Endereço: AVENIDA DAS SERIEMAS, 3068, JARDIM TANCREDO NEVES, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78750-784 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) 
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dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009232-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MANUEL DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1009232-37.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 1.983,36 

ESPÉCIE: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: 

DUQUE DE CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-300 POLO PASSIVO: Nome: JOSE MANUEL DA SILVA Endereço: 

AVENIDA AMAZONAS, 758, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-050 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima 

qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006924-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEO DA SILVA CAMARGO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1006924-28.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 2.386,14 

ESPÉCIE: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: 

DUQUE DE CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-300 POLO PASSIVO: Nome: CLEO DA SILVA CAMARGO Endereço: 

AVENIDA ADEMAR CANDIDO COSTA, 65, JARDIM GUANABARA I, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-145 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 
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3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005360-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDA MUZEL ABUCHAIN (EXECUTADO)

ELISEU REIS DUARTE JUNIOR (EXECUTADO)

DUARTE JUNIOR & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1005360-14.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 18.628,83 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: DUARTE JUNIOR & CIA. LTDA - ME Endereço: RUA 

ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, 2837, JARDIM GUANABARA I, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-155 Nome: ELISEU REIS DUARTE 

JUNIOR Endereço: PADRE ANCHIETA, QDA 5 LOTE 24, VILA GOULART, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78745-400 Nome: ELIDA MUZEL ABUCHAIN 

Endereço: RUA WILSON FERRARI, 396, JARDIM DOS PIONEIROS, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-550 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004233-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDA TERESINHA DADALT (EXECUTADO)

G MOTOS COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1004233-41.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 4.853,30 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: G MOTOS COMERCIO LTDA Endereço: AVENIDA 

JOÃO PONCE DE ARRUDA, 1804, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-260 Nome: NEIDA TERESINHA DADALT Endereço: AVENIDA JOÃO 

PONCE DE ARRUDA, 1804, Centro, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78720-802 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima 

qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 
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público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005564-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA JOANAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

R JOANA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCOS ALEXANDRE DE FREITAS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1005564-58.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 3.268,62 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: R JOANA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME 

Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 1546, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT 

- CEP: 78700-130 Nome: REGINA JOANAS DOS SANTOS Endereço: RUA 

NOSSA SENHORA APARECIDA, 293, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-000 Nome: MARCOS ALEXANDRE DE FREITAS SANTOS Endereço: 

HUM, SN, VILA PLANALTO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-200 

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 

2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO LEITE VIEIRA, digitei. 

RONDONÓPOLIS, 23 de janeiro de 2020. (RICARDO LEITE VIEIRA) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003585-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELAINE RODRIGUES DA SILVA - REFRIGERACAO - ME (EXECUTADO)

JOSELAINE RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1003585-95.2016.8.11.0003 Valor da causa: R$ 29.564,96 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: JOSELAINE RODRIGUES DA SILVA - 

REFRIGERACAO - ME Endereço: AVENIDA TIRADENTES, 2101, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-028 Nome: JOSELAINE RODRIGUES 

DA SILVA Endereço: RUA ANTÔNIO DORILEO, 2610, -, SÃO GONÇALO 

BEIRA RIO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 
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pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009615-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILEUZA DE ABREU LOPES (EXECUTADO)

JOAO RODRIGUES DIAS (EXECUTADO)

MARILEUZA DE ABREU LOPES - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1009615-15.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 36.838,69 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: MARILEUZA DE ABREU LOPES - ME Endereço: 

AVENIDA MATO GROSSO, 890, JARDIM ASSUNÇÃO, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78720-200 Nome: JOAO RODRIGUES DIAS Endereço: 

MARECHAL RONDON, 243, CASA, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-075 Nome: MARILEUZA DE ABREU LOPES Endereço: AV MATO 

GROSSO, 890, JARDIM ASSUNÇÃO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78720-200 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima 

qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 635167 Nr: 6391-68.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20.699-MT

 Intimação do patrono do Réu para manifestar-se quanto à fase do art. 422 

do CPP no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 680703 Nr: 12224-62.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18.717/MT

 (...) 3. Dispositivo. PRONUNCIO Rafael Ferreira da Silva para que seja 

julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do 

delito do art. 121, § 2º, I e IV, do CP c/c art. 14, II ambos do CP, art. 14 da 

Lei 10.826/03, com observância na Lei 8.072/90 e art. 2 da Lei 

12.850/2013, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos 

termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Mantenho a prisão 

preventiva do increpado, vez que persistem os motivos ensejadores da 

prisão cautelar, quais sejam, a conveniência da instrução criminal e 

garantia da aplicação da lei penal, bem como a garantia da ordem pública. 

Operando-se a preclusão “pro judicato”, manifestem-se as partes na fase 

do art. 422 do Código de Processo Penal, para que, no prazo de 05 dias, 
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apresentem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo 

de 05, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer 

diligências. Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 600645 Nr: 5081-66.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:11.922/MT

 Reitero intimação ao procurador do acusado para que dentro do prazo 

legal, se manifeste na fase do art. 422 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 669484 Nr: 2122-78.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 Intimação do patrono do Réu, Dr. Luciano Carvalho do Nascimento, para 

apresentar alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 619278 Nr: 2384-67.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUÍS FLORIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666-0/MT

 (...)ordenamento processual, pois criou os juizados especiais, dando 

celeridade e informalidade às pequenas causas cíveis e os crimes de 

menor periculosidade. Acrescentou ainda a possibilidade de o Ministério 

Público transacionar nos delitos com pena mínima igual ou inferior a um 

ano, condicionando a extinção da punibilidade ao cumprimento de 

imposições, sem se discutir o mérito da causa. Assim, a suspensão 

condicional do processo ingressa no ordenamento jurídico, como uma 

forma corajosa e eficiente de política criminal. No caso em testilha o 

acusado fora beneficiado com a suspensão condicional do processo e, 

consultando os autos, vê-se que ele cumpriu integralmente as condições 

impostas, conforme controle de comparecimento de fl. 03 e 92, e certidão, 

fl. 95, devendo, portanto, ser extinta a punibilidade do denunciado.3. 

Dispositivo.DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO 

FERNANDO LUÍS FLORIANO, em virtude do cumprimento das condições 

impostas na suspensão condicional do processo, em conformidade ao 

disposto no art. 89 da Lei 9.099/95.Sem condenação às custas 

processuais. Certifique-se acerca do cumprimento de “item d” da 

determinação de fl. 91. A seguir, restitua o valor remanescente ao 

sentenciado, conforme deliberações constantes no termo de audiência da 

proposta da suspensão condicional do processo, observando a conta 

bancária declinada à fl. 94.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas de praxe.Publique-se,Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 623481 Nr: 6328-77.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LUCIANO ZARTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 1. Relatório.

Trata-se de ação penal em que foi denunciado Fabio Luciano Zarth, pela 

prática, em tese, do crime previsto no artigo 155, caput, c/c art. 14, II, 

ambos do Código Penal. A denúncia foi recebida, fl. 28, e o réu foi 

devidamente citado, fl. 39. Designou-se a audiência, onde foi proposta 

suspensão condicional do processo para o réu, que aceitou o benefício, 

compromissando-se em cumprir as condições impostas, fl. 46. Findado o 

período de prova, o Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade 

do acusado, fl. 59. É o relatório.

2. Fundamentação.

A Lei 9.099/95 inovou no ordenamento processual, pois criou os juizados 

especiais, dando celeridade e informalidade às pequenas causas cíveis e 

os crimes de menor periculosidade. Acrescentou ainda a possibilidade de 

o Ministério Público transacionar nos delitos com pena mínima igual ou 

inferior a um ano, condicionando a extinção da punibilidade ao 

cumprimento de imposições, sem se discutir o mérito da causa.

 Assim, a suspensão condicional do processo ingressa no ordenamento 

jurídico, como uma forma corajosa e eficiente de política criminal.

 No caso em testilha o acusado fora beneficiado com a suspensão 

condicional do processo e, consultando os autos, vê-se que ele cumpriu 

integralmente as condições impostas, conforme controle de 

comparecimento de fls. 47 e 57, e certidão, fl. 58, devendo, portanto, ser 

extinta a punibilidade do denunciado.

3. Dispositivo.

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO FABIO LUCIANO 

ZARTH, em virtude do cumprimento das condições impostas na 

suspensão condicional do processo, em conformidade ao disposto no art. 

89 da Lei 9.099/95.

Sem condenação às custas processuais.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

 Publique-se,

Registre-se e

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 697452 Nr: 9631-26.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 I – Recebo a apelação de fl.173, pois tempestiva, fl. 176.

II – Considerando que já foram apresentadas as razões, fls. 177/180, e 

contrarrazões recursais, fls. 181/184, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para apreciação do recurso, com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 697683 Nr: 9814-94.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu ADRIANO ALVES DE SOUZA, qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do art. 155, §1º do Código Penal. Em atenção ao 

princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.3.1. 

Dosimetria de pena.A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. 

Deixo de manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicar 

em bis in idem com a reincidência. Os dados sobre sua conduta social e 

personalidade não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. 

Os motivos estão associados ao ganho fácil de dinheiro, normais do tipo. 

Às circunstâncias do crime não merecem destaque. As consequências do 

crime são as próprias do tipo em questão. A vítima em nada contribuiu à 

conduta maléfica do agente.Desta forma, fixo a pena-base do condenado 

em 01 (um) ano de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.Na segunda fase, 

constata-se que o réu é reincidente, consoante executivo de pena n. 

2000421-14.(...)
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 644847 Nr: 5820-63.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE BARROS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÍGHOR DJAMÍLER MENDES 

SANTOS - OAB:14.525

 1. Relatório.

Trata-se de ação penal em que foi denunciado Paulo Henrique Barros 

Machado, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 306, caput, da 

Lei n. 9.503/1997. A denúncia foi recebida, fls. 44/45, e o réu foi 

devidamente citado, fl. 50. Designou-se a audiência, onde foi proposta 

suspensão condicional do processo para o réu, que aceitou o benefício, 

compromissando-se em cumprir as condições impostas, fls. 51/52. 

Findado o período de prova, o Ministério Público pugnou pela extinção da 

punibilidade do acusado, fl. 66. É o relatório.

2. Fundamentação.

A Lei 9.099/95 inovou no ordenamento processual, pois criou os juizados 

especiais, dando celeridade e informalidade às pequenas causas cíveis e 

os crimes de menor periculosidade. Acrescentou ainda a possibilidade de 

o Ministério Público transacionar nos delitos com pena mínima igual ou 

inferior a um ano, condicionando a extinção da punibilidade ao 

cumprimento de imposições, sem se discutir o mérito da causa.

 Assim, a suspensão condicional do processo ingressa no ordenamento 

jurídico, como uma forma corajosa e eficiente de política criminal.

 No caso em testilha o acusado fora beneficiado com a suspensão 

condicional do processo e, consultando os autos, vê-se que ele cumpriu 

integralmente as condições impostas, conforme controle de 

comparecimento de fl. 03-A, 62 e 64, e certidão, fl. 65, devendo, portanto, 

ser extinta a punibilidade do denunciado.

3. Dispositivo.

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO PAULO HENRIQUE 

BARROS MACHADO, em virtude do cumprimento das condições impostas 

na suspensão condicional do processo, em conformidade ao disposto no 

art. 89 da Lei 9.099/95.

Sem condenação às custas processuais.

 Proceda-se à restituição da fiança recolhida (comprovante de fls. 27) na 

sua integralidade, observando a conta bancária indicada nos autos, fl. 63.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

 Publique-se,

Registre-se e

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 332894 Nr: 3705-79.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL NOGUEIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919/MT

 1. Relatório.

 Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de 

Gabriel Nogueira Duarte, pela suposta prática do delito previsto no art. 302 

da Lei 9.503/97. A denúncia foi recebida em 14/11/2011, fls. 85/86. O 

acusado foi devidamente citado, fls. 102/103, e apresentou resposta à 

acusação, fls. 109/111. Durante a instrução processual fora inquirida a 

testemunha, bem como realizado o interrogatório do réu, fls. 194/197. As 

partes pugnaram pela extinção da punibilidade do acusado, em virtude da 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, fls. 184/185 e 183. É o 

relatório.

2. Fundamentação.

O preceito secundário do crime apontado na denúncia estabelece uma 

sanção compreendida entre 02 (dois) a 04 (anos) anos de detenção (art. 

302 do Código de Transito Brasileiro), cuja prescrição ocorre em 08 

(quatro) anos, conforme prevê o artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Com efeito, considerando que do recebimento da denúncia, ocorrido em 14 

de novembro de 2011, até a presente data decorreu período superior a 08 

(quatro) anos, verifico que houve a perda da pretensão punitiva estatal, 

eis que decorrido o prazo prescricional previsto na legislação penal pátria.

3. Dispositivo.

 Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a presente ação penal. 

Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado GABRIEL 

NOGUEIRA DUARTE, conforme inteligência do artigo 107, IV e art. 109, IV, 

do Código Penal Brasileiro.

 Havendo bens apreendidos e ainda não restituídos vinculados ao 

presente feito, proceda-se à devida restituição, na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 636979 Nr: 7897-79.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AGRIPINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 1. Relatório.

Trata-se de Ação Penal na qual figura como réu Cesar Agripino de 

Almeida, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 171, § 3°, 297, 

298, 299, e 304, do Código penal. O Ministério Público, por meio do petitório 

retro, pugnou pela extinção da punibilidade do acusado, em virtude de seu 

óbito, fls. 323. É o relatório.

2. Fundamentação.

A morte do acusado implica, obrigatoriamente, na extinção da punibilidade, 

nos termos do artigo 107, I do Código Penal. Destarte, a certidão de óbito 

foi juntada aos autos, fl. 326, comprovando a ocorrência do óbito do autor 

do fato. Assim, nada resta a fazer no presente caso, a não ser extinguir a 

punibilidade do réu em virtude do óbito.

3. Dispositivo.

Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CESAR AGRIPINO DE 

ALMEIDA, em virtude do seu óbito, em conformidade ao art. 107, I do CP.

 Por fim, certifique-se o trânsito em julgado e, cumprido as comunicações 

de praxe, ARQUIVE-SE os autos mediante as formalidades legais.

 Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 639177 Nr: 859-79.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR MOURA DE SOUZA, MATHEUS 

SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Recebo a apelação de fl.204, pois tempestiva, fl. 227.

II – Considerando que já foram apresentadas as razões, fls. 213/218, e 

contrarrazões recursais, fls. 219/225, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para apreciação do recurso, com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 700717 Nr: 11939-35.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNE FAMELI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SANTOS QUEIROZ 

OLIVEIRA - OAB:27.159/O-MT

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia para CONDENAR o réu SIDNE FAMELI DOS SANTOS, qualificado 

nos autos, como incurso nas penas do art. 155, § 4º, I e II, do CP. Em 

atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a 

dosá-la.3.1. Dosimetria de pena.A culpabilidade não excede a normalidade 

do tipo. Deixo de apreciar os antecedentes e assim o faço em razão do 

princípio da presunção (...)
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3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 623787 Nr: 6530-54.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ ALVES PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 6530-54.2014.811.0064 - 623787

Vistos.

Defiro o requerimento do Ministério Público, pelo que determino a citação 

do acusado por edital, nos termos do art. 361 do CPP, consignando que, 

não comparecendo aos autos, nem constituindo advogado, “ficarão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 

determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, 

se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 

312.” (art. 366 do CPP).

Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

informe se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do 

estado.

Após, caso o réu não constitua advogado ou apresente resposta à 

acusação, volte-me os autos conclusos para deliberações acerca da 

aplicação do art. 366 do CPP.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 623787 Nr: 6530-54.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ ALVES PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 (...) Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo 

necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida 

cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda 

mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão 

motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo 

automotor, ou a proibição de sua obtenção.Parágrafo único. Da decisão 

que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o 

requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem 

efeito suspensivo.Sendo assim, como medida cautelar, tendo em mira que 

o réu se encontra em local incerto e não sabido, determino a suspensão, 

impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para 

obtenção de sua carteira nacional de habilitação, devendo ser expedido 

ofício ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, determinando a inclusão desta 

restrição em seus cadastros, salientando que o réu deve comparecer 

perante este juízo para ser citado e responder a presente ação penal, 

momento em que será imediatamente determinada a suspensão da 

presente medida. Após, caso o réu não constitua advogado ou apresente 

resposta à acusação, volte-me os autos conclusos para deliberações 

acerca da aplicação do art. 366 do CPP. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 623787 Nr: 6530-54.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ ALVES PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 6530-54.2014.811.0064 – Cód. 623787Vistos.Trata-se de ação 

penal proposta em desfavor de ANDRÉ ALVES PROENÇA, denunciado (s) 

como incurso (s) nas penas do art. 155, caput, cuja pena é de reclusão de 

01 (um) a 04 (quatro) anos e multa, do Código Penal e, ainda, a pena 

aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso 

noturno.A denúncia foi recebida em 17.05.2016 (fls. 54/54-v). (...) A 

princípio, a prova da existência do crime e dos indícios de autoria em 

desfavor do réu, pode ser extraída do termo de exibição e apreensão de 

fl. 12, termo de depoimentos dos policiais militares de fls. 13/14 e 15/16 e 

declarações da vítima PAULA HOSHINO FADANELLI de fls. 17/18.No caso 

em exame, como visto, atende às condições necessárias à legitimação da 

prisão, ou seja, declina-se não só a presença da materialidade do delito, 

dos indícios de autoria, e de motivo listado no art. 312 do Código de 

Processo Penal, como também se ressalta, expressamente, quais fatos 

levariam à caracterização de tal hipótese, qual atitude tomada pelo réu 

levou o representante ministerial a entender necessária a segregação 

para a aplicação da lei penal.Diante disto, e com arrimo nos fundamentos 

acima expostos, decreto a prisão preventiva de ANDRÉ ALVES PROENÇA 

– CPF 962.072.721-53.Expeça-se o devido mandado de prisão, 

registrando a sua devida validade.Insira(m)-se o(s) mandado(s) de prisão, 

a ser(em) expedido(s), no Banco Nacional de Mandados de Prisão 

(BNMP), conforme determina o art. 1.777 da CNGC/MT .Expeça-se e 

comunique-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 623787 Nr: 6530-54.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ ALVES PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 6530-54.2014.811.0055 – Cód. 623787

Vistos.

Em tempo, verifico que não constou na decisão de fls. 121/122, 

determinação de arquivamento provisório do feito.

Dessa forma, após, às providências de praxe, arquive-se os autos 

provisoriamente.

No mais, mantenho a decisão incólume em seus demais termos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Rondonópolis - MT, 18 de setembro de 2019.

João Francisco Campos de Almeida

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 695662 Nr: 8044-66.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN DEIVID GRANADO, GLEIDSON JOSÉ 

DUARTE GOMES, VITOR MANOEL TOMÉ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 8044-66.2019.811.0064 – Cód. 695662

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados 

ALLAN DEIVID GRANADO, GLEIDSON JOSÉ DUARTE GOMES e VITOR 

MANOEL TOMÉ SILVA como incursos no artigo nela mencionado, vez que 

ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a qual 

também poderá ser realizada por hora certa nos termos do art. 362 do 

Código de Processo Penal, constando que o mesmo poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interessa em sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.
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Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 689610 Nr: 2559-85.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON JHONE KENEDY CASTRO CELESTINO 

DA SILVA, THALISSON DE OLIVEIRA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT, MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16.057-MT

 Intimação do advogado dos acusados Jhon ne Kenedy Castro Celestino 

da Silva e Thalisson de Oliveira Mello, Dr. Dejalma Ferreira dos Santos - 

OAB/MT nº 12.062, que os autos encontram-se disponíveis em cartório 

aguardando apresentação de memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 702309 Nr: 13116-34.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT

 Autos nº 13116-34.2019.811.0064 – Cód. 702309Vistos.Trata-se de 

apresentação de resposta à acusação com pedido de revogação de 

prisão preventiva e restituição de bem apreendido (fls. 78/86), formulado 

pela defesa de CARLOS EDUARDO LIMA SILVA, denunciado pela prática, 

em tese, do crime tipificado no art. 157, §2º-A, inciso I c/c art. 14, inciso II 

(tentado) e art. 157, §2º-A, inciso I, observando-se o disposto no art. 70, 

todos do Código Penal (duas vítimas), no qual alega, em síntese, a 

ausência dos requisitos para a manutenção de sua segregação 

preventiva. Por fim, argumenta que a motocicleta HONDA modelo/BIZ 125 

ES, (...)ainda, interessa ao processo, porquanto o bem fora utilizado para 

a prática do crime objeto de apuração, sobretudo porque as vítimas 

afirmaram que o assaltante cegou no local dos fatos na direção de uma 

motocicleta BIZ.Portanto, havendo fundada dúvida acerca da titularidade 

da coisa apreendida, o pedido não merece acolhimento.Destarte, INDEFIRO 

o pedido formulado para restituição da motocicleta HONDA modelo/BIZ 125 

ES, placa NUB-1032.DA RESPOSTA À ACUSAÇÃOAnalisando a defesa 

preliminar apresentada pelo réu CARLOS EDUARDO LIMA SILVA, não 

vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no 

art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento 

da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal. Na forma do 

art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12.02.2020, às 16h40min. No ato, sendo possível, 

proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados. Convém registrar, as provas 

serão produzidas numa só audiência, podendo ser indeferidas as provas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as 

partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo necessário, 

expeça-se a devida carta precatória.Cumpra-se realizando e expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 646103 Nr: 6876-34.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL OLIVEIRA ZORRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 6876-34.2016.811.0064 – Cód. 646103Vistos.Analisando a 

defesa preliminar apresentada pelo réu RAFAEL OLIVEIRA ZORRON não 

vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no 

art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento 

da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal. Na forma do 

art. 399 do Código de Processo Penal, (...)impressões papilares de fls. 

139/144, atesta que o nome verdadeiro do réu é RAFAEL OLIVIERA 

ZORRON e não Leonardo Oliveira Zorron, bem como aditou a denúncia 

para inclusão do crime de uso de nome falso, sendo o aditamento da 

denúncia recebido às fls. 151/152, bem como foi determinada a citação do 

acusado.Pois bem, considerando o acima narrado e sem prejuízo do ato 

acima já designado, DETERMINO a intimação das partes para manifestarem 

se há interesse nas provas já produzidas nos autos, e caso as partes 

expressem concordância à audiência acima designada servirá tão 

somente para proceder ao interrogatório do réu RAFAEL OLIVEIRA 

ZORRON, contudo, em caso negativo, determino que a parte interessada 

na nova inquirição da vítima e testemunhas, indique endereço atualizado 

destas, no prazo mínimo 10 (dez) dias antes da data já designada, vez 

que necessário tempo hábil para realizar expedição de documento hábil 

para viabilizar as intimações das testemunhas.Cumpra-se realizando e 

expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 605256 Nr: 3049-54.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu MARCOS GOMES DA 

SILVA não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12.03.2020, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 609006 Nr: 6889-72.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER DA SILVA PRATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA PRATA - 

OAB:17420-E MT

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Messias da Costa 

Almeida, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

 Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o fim requerido pelo Dr. Rogério 

Sales Fernandes Giongo.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos autos às 

partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 611103 Nr: 1423-63.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DA SILVA, SANDRA APARECIDA DE 

AMORIM RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMEDINA MARTINS DE 
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SOUZA - OAB:27295/O, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19.607/O-MT

 Pelo exposto, REVOGO A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO DO 

DENUNCIADO DANIEL DA SILVA E DETERMINO A IMEDIATA EXPEDIÇÃO 

DE CONTRAMANDADO EM SEU FAVOR.Determino, ainda, que a Sra. 

Gestora recolha todos os mandados de prisão em aberto em desfavor do 

acusado referente a este feito, bem como proceda-se a baixa junto ao 

Banco Nacional de Monitoramento de Prisões.Ademais, revogo a 

determinação de expedição de ofícios ao DETRAN/MT e DENATRAN, e a 

caso os órgãos retromencionados já tenham sido oficiados, DETERMINO 

que se expeça ofício para a baixa (...) o Código de Processo Penal, 

portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a 

presente ação penal.Dessa na forma do art. 399 do Código de Processo 

Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01.06.2020, 

às 15h00min. No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de 

declarações da vítima, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, interrogando-se, em seguida, os 

acusados. Convém registrar, as provas serão produzidas numa só 

audiência, podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as partes e testemunhas 

arroladas, salientando que, em sendo necessário, expeça-se a devida 

carta precatória.Por fim, consigno que, nesta mesma oportunidade e 

nomeio a Defensoria Pública para representar a ré SANDRA APARECIDA 

DE AMORIM RODRIGUES e produzir antecipadamente as provas. 

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 611108 Nr: 1428-85.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX ARRUDA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu MAX ARRUDA 

MARTINS não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18.03.2020, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 612076 Nr: 2513-09.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO MARTINS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:14736- A

 Autos nº 2513-09.2013.811.0064 – Cód. 612076

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do (a) acusado (a) 

MAURÍCIO MARTINS OLIVEIRA às fls. 181/182, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 183), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 202/204), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 617496 Nr: 576-27.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARLEY DE JESUS MARIZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VÍTOR MOMBERGUE 

NASCIMENTO - OAB:18.707-A - MT

 Autos nº 576-27.2014.811.0064 – Cód. 617496

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do (a) acusado (a) 

FARLEY DE JESUS MARIZA à fl. 347, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 348), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 377/384), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 638390 Nr: 238-82.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO CHAVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Aroldo Gonçalves 

Silva, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

A Defensoria Pública à fl. 103 requereu que fosse consultado o endereço 

do réu no Portal do Magistrado (INFOSEG, INFORJUD, BACENJUD, 

RENAJUD, TER, RECEITA FEDERAL, etc), Energisa, Sanear, Operadoras 

de telefonia, etc, uma vez que a mesma não tem acesso a bancos de 

dados, contudo, este magistrado em consulta aos sistemas aos quais 

possui acesso, não logrou êxito em localizar novo endereço do acusado. 

E considerando ainda que as testemunhas arroladas pelo Parquet foram 

devidamente inquiridas, restando pendente tão somente a realização do 

interrogatório do réu, o qual até o presente momento não foi possível em 

virtude do mesmo não ter sido localizado para ser intimado conforme 

certidão de fl. 106, bem como se quedou inerte em comunicar ao juízo seu 

atual paradeiro, deve ser aplicada a revelia do art. 367 do CPP, assim, 

DECRETO a revelia do acusado JOÃO PAULO CHAVES PEREIRA.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como da revelia do réu, declaro 

encerrada a audiência de instrução e mantenho os autos conclusos para 

proferir sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 665795 Nr: 14014-18.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Alberto Rhyan de 

Souza Santos, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, da vítima, bem como do 

interrogatório do réu, declaro encerrada a audiência de instrução e 

determino vista dos autos às partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que 

apresentem seus memoriais finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 305471 Nr: 2523-97.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NOEL SIQUEIRA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu JOSÉ NOEL 

SIQUEIRA DE ASSIS não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11.03.2020, às 16h20min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668609 Nr: 1400-44.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DA SILVA ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402-B/MT

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu GILBERTO DA SILVA 

ROBERTO não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26.03.2020, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676324 Nr: 8151-47.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER JOSÉ BRAGUIN MENOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelos (a) acusado (a) 

VAGNER JOSÉ BRAGUIM MENOTTI, não vislumbro nenhuma das hipóteses 

de absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo 

Penal, portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou 

prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01.04.2020, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Outrossim, considerando o comparecimento do réu aos autos com a 

devida apresentação de sua defesa, DEFIRO o requerimento formulado 

pelo acusado à fl. 63, para tanto, revogo a determinação de expedição de 

ofícios ao DETRAN/MT e DENATRAN às fls. 57/57-V, contudo, caso o 

órgão já tenha sido oficiado, determino que se expeça novo ofício visando 

à baixa da restrição no cadastro de VAGNER JOSÉ BRAGUIN MENOTTI – 

CPF 651.497.321-68.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679304 Nr: 10874-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Jair José Rodrigues 

Souza, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

 Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e mantenho os autos 

conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 679885 Nr: 11441-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA QUINTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Silverio Pereira - 

OAB:OAB/MT 11.230-B

 Intimação do advogado do acusado João Batista Quintino, Dr. Vanderlei 

Silverio Pereira - OAB/MT 11.230-B, que os autos encontram-se 

disponíveis em cartório aguardando carga, no prazo legal, tendo em vista 

o desejo do réu em recorrer da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 682914 Nr: 14028-65.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PINTO DE AMORIM FILHO, LUCAS MELO 

DE SOUZA, OZEIAS ALVES FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelos (as) acusados (as) 

JOSÉ PINTO DE AMORIM FILHO, LUCAS MELO DE SOUZA e OZEIAS 

ALVES FRANÇA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01.06.2020, às 16h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Outrossim, considerando o comparecimento do réu aos autos com a 

devida apresentação de sua defesa, DEFIRO o requerimento formulado 

pelos acusados à fl. 154, para tanto, revogo a determinação de expedição 
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de ofícios ao DETRAN/MT e DENATRAN às fls. 129/130, contudo, caso o 

órgão já tenha sido oficiado, determino que se expeça novo ofício visando 

à baixa da restrição no cadastro de JOSÉ PINTO DE AMORIM FILHO e 

LUCAS MELO DE SOUZA.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 684259 Nr: 15232-47.2018.811.0064

 AÇÃO: Interpelações->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VANISE PAULA SODRÉ DE OLIVEIRA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ALINE LIMA CARVALHO 

BEDIN - OAB:24630-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEAN GUILHERME DA COSTA 

GASPARETO - OAB:24.589/MT

 Autos código nº 684259

Vistos.

Trata-se de interpelação judicial promovida por Vanise Paula Sodré de 

Oliveira Moraes em face de Elza Mendes de Souza, devidamente 

qualificadas nos autos em epígrafe.

O pleito foi recebido sendo determinada a citação da interpelada.

A interpelada apresentou sua resposta.

O Ministério Público opinou pelo arquivamento do feito.

É o relato do necessário.

Como se pode observar o feito tramitou de forma regular, nos moldes do 

que determina o art. 144 do Código Penal, logo, já que o procedimento 

alcançou a sua finalidade, porque obteve informações e esclarecimentos 

necessários para se evitar ou, para angariar elementos mais precisos 

para uma eventual ação penal.

Sendo assim, julgo extinto sem resolução de mérito o presente 

procedimento e autorizo a entrega dos autos para a interpelante.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673369 Nr: 5498-72.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA FERNANDES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 5498-72.2018.811.0064 – Cód. 673369

Vistos.

Considerando que as testemunhas VALDINEY PEREIRA DE SOUZA e 

ANDREA BARBOSA DE SOUZA poderão ser inquiridas por esse juízo por 

ato de videoconferência conforme ofício nº 232/2020 encaminhado pelo 

juízo deprecado nos autos da missiva sob o nº 1077-37.2020.811.0042 – 

código 610340 no dia 29.01.2020 às 17h40min, ou seja, simultaneamente a 

audiência de instrução e julgamento a ser realizada no juízo de origem.

Determino que seja oficiado imediatamente àquele juízo e comarca, 

informando/confirmando o interesse na realização do interrogatório do 

acusado pelo sistema de videoconferência, cujo link de acesso é 

https://call.lifesizecloud.com/385473 - senha de acesso:191934.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 688358 Nr: 1501-47.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN FRANÇA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joabe Texeira de Oliveira - 

OAB:5152-A/MT

 Diante da ausência justificada da testemunha Eclesiastes Lazaro da 

Rocha, e não intimação das testemunhas Nei Selvi Barraius, Claudian 

Aparecido Soares dos Santos, designo audiência de continuação para o 

dia 22 de abril de 2020 às 15h00min.

Requisite-se novamente a testemunha Eclesiastes Lazaro da Rocha.

Intimem-se as testemunhas Nei Selvi Barraius, Claudian Aparecido Soares 

dos Santos no endereço constante nos autos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 692309 Nr: 4943-21.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR BRANDÃO 

PRADO - OAB:24.749/O-MT

 Autos nº 4943-21.2019.811.0064 – Cód. 692309

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do (a) acusado (a) 

ELIELTON DA SILVA RIOS à fl. 289, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 290), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 361/369-v), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 696343 Nr: 8705-45.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS DIONISIO POTULSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B/MT

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu MATEUS DIONISIO 

POTULSKI não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19.05.2020, às 17h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 701837 Nr: 12758-69.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO NUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO MARTINS - OAB:16.660-MT

 Autos nº 12758-69.2019.811.0064 – Cód. 701837Vistos. Trata-se de 

ação penal por meio da qual LEONARDO NUNES PEREIRA foi denunciado 

pelo crime tipificado no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.Contudo, 

observo que (...)concedo a LIBERDADE PROVISÓRIA sem fiança a 

LEONARDO NUNES PEREIRA, e fixo as seguintes medidas cautelares a 

serem cumprida pelo denunciado: I - Proibição de frequentar bares, boates 

e lugares congêneres (art. 319, II, CPP); (...) Na forma do art. 399 do 

Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 15.06.2020, às 15h10min. No ato, sendo possível, 

proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 
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interrogando-se, em seguida, o acusado. Convém registrar, as provas 

serão produzidas numa só audiência, podendo ser indeferidas as provas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as 

partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo necessário, 

expeça-se a devida carta precatória.Cumpra-se realizando e expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 623464 Nr: 6314-93.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu WESLEY 

GONÇALVES DA SILVA não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, 

portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a 

presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19.03.2020, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 623787 Nr: 6530-54.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ ALVES PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Pelo exposto, forte no artigo 316, CPP, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA 

ANTERIORMENTE DECRETADA e, CONCEDO a liberdade ao denunciado 

ANDRÉ ALVES PROENÇA, mediante o cumprimento dos seguintes itens: I - 

Proibição de frequentar bares, boates e lugares congêneres (art. 319, II, 

CPP); II - Manter o Juízo informado de seu endereço; III – Comparecer no 

prazo de um dia no cartório deste juízo para apresentar comprovante de 

endereço, e de forma mensal em juízo para justificar suas atividades e, a 

todos os atos do processo que for intimado, IV – Não se envolver em 

qualquer novo fato delitivo, tudo sob pena de revogação do benefício da 

liberdade ora deferida.Ademais, expeça-se o competente ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor do denunciado, para colocá-lo em liberdade, se por 

outro motivo não deva permanecer preso.De outro giro, visando a 

regularização processual, determino que no ato de soltura, seja o acusado 

citado, para responder a acusação no prazo de 10 (dez) dias.Em não 

havendo a apresentação de defesa, nomeio a Defensoria Pública para 

patrocinar a defesa do acusado. Realizada a citação e juntada a defesa 

prévia, manifeste-se o Ministério Público e em seguida, venham-me os 

autos conclusos para deliberação.Determino ainda que a senhora Gestora 

RECOLHA os mandados de prisão em aberto, em desfavor do 

denunciado.Às providências. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, por se tratar 

de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 633144 Nr: 4789-42.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RODRIGUES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Inicialmente, JULGO por sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu Lucas 

Rodrigues Alves, brasileiro, convivente, nascido em 07/05/1995, natural de 

Rondonópolis/MT, portador do RG 2405406-2 SSP/MT e CPF 

043.143.381-05, filho de Cleber Rogério Guidio Alves e de Mafalda 

Rodrigues, residente na Rua 04, nº 34, quadra 38, Bairro Marechal 

Rondon, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, relativamente no 

que tange aos delitos descritos no art. 180, “caput”, do Código Penal (3º 

FATO), art. 12, “caput”, da Lei 10.826/2003 (3º FATO) e art. 244-B, do 

ECA (4º FATO), em virtude da ocorrência da prescrição, fazendo-o com 

fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c art. 110, § 1º e 109, “caput” e 

inciso V, c/c art. 115, todos do Código Penal Brasileiro, e em consonância 

com o art. 61, do Código de Processo Penal. De outro giro, com arrimo nos 

fundamentos acima expostos, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal 

proposta e ABSOLVO o réu Lucas Rodrigues Alves, já qualificado 

alhures, relativamente à imputação contida na denúncia de fls. 06/10, 

referente aos crimes descritos no art. 157, § 2º, I e II (1º FATO) e art. 157, 

§ 2º, II (2º FATO), ambos do Código Penal, em concurso material, com 

arrimo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, uma vez que não 

restara devidamente provada a autoria dos respectivos crimes.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 701945 Nr: 12819-27.2019.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM NUNES DA SILVA, JOSÉ LEANDRO 

DE OLIVEIRA XAVIER, FABRIELLY EVANGELISTA GONÇALVES OU ANA 

CAROLINE CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21.614-MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Considerando que a flagrada Fabrielly Evangelista Gonçalves/Ana Caroline 

Campos da Silva encontra-se reclusa há mais de trinta dias, não sendo 

posta em liberdade tão somente em razão da ausência de tornozeleira 

eletrônica na unidade prisional local, não podendo a inércia estatal ser a 

ela transferida, determina-se sua imediata soltura.

Deste modo, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor de Fabrielly 

Evangelista Gonçalves/Ana Caroline Campos da Silva, devendo ser posta 

em liberdade, independente da instalação de tornozeleira eletrônica, salvo 

se por outro motivo não estiver presa.

ADVIRTA-SE a flagrada que deverá manter o endereço e o contato 

telefônico atualizados junto à Cadeia Feminina local para que a instalação 

seja efetivada tão logo ocorra a chegada de novas tornozeleiras 

eletrônicas, ressalvando que sua não localização ou o não 

comparecimento poderá ensejar decreto preventivo.

Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702258 Nr: 13039-25.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA, 

MARCOS VINICIUS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA, 

Cpf: 06110896101, Rg: 28819365, Filiação: Ruth de Lira e Silva Lima e 

Henrique de Oliveira Lima Júnior, data de nascimento: 17/03/2000, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), Telefone (66) 

99658-6198. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO do acusado DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

LIMA para apresentar Defesa Preliminar.
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Despacho/Decisão: Autos: 13039-25.2019.811.0064 – Código: 

702258.DECISÃO INTERLOCUTÓRIA1.Considerando que a busca de 

endereço do acusado Daniel através dos sistemas SIEL e INFOJUD restou 

infrutífera, estando ele em local incerto e não sabido, e considerando que 

não há previsão na Lei de Drogas quanto ao andamento do feito quando 

do seu desaparecimento espontâneo e, pautado no que expressa o art. 4º 

do Decreto Lei 4.657-42 , por fundamento de analogia ao que prescreve o 

art. 361 do Código de Processo Penal , NOTIFIQUE-SE o acusado DANIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA via edital no prazo de 15 (quinze) dias .3. 

Certificado o decurso do prazo, ABRA-SE vista dos autos à DPE e à 

Defesapara que, respectivamente, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem 

Defesa Preliminar e, após, conclusos. 4. Às providências. Cumpra-se 

expedindo o necessário.Rondonópolis – MT, 20 de janeiro de 2020.João 

Filho de Almeida PortelaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 22 de janeiro de 2020

Luciana Correa Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 636731 Nr: 7691-65.2015.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMARA RAMOS DURAM, WANDERSON 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, 

Filiação: Corina Pereira dos Santos e Samuel Filho dos Santos, data de 

nascimento: 02/07/1990, brasileiro(a), natural de Itaituba-PA, solteiro(a), 

soldador/ serviços gerais, Telefone 9686-1887. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intimação do(a/s) sentenciado(a/s) acerca do desejo de 

recorrer..

Sentença: JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os réus 

ZILMARA RAMOS DURAM e WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, como 

incursos na infração do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 

11.343/06 e ainda, c/c art. 29 do Código Penal.3.1. Dosimetria da pena da 

acusada Zilmara Ramos DuramA culpabilidade não excede a normalidade 

do tipo. Deixo de considerar os antecedentes da ré, eis que a mesma é 

primária. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a 

personalidade ou a conduta social da ré. Os motivos do delito são normais 

à espécie, mas reprováveis, vez que o entorpecente, muito provavelmente 

seria utilizado pelo companheiro da ré para intentar poder ou troca de 

favores no ergástulo público, logo majoro a pena em 06 (seis) meses. Das 

circunstâncias fogem a normalidade, todavia a situação tráfico para 

estabelecimento prisional é a causa especial de aumento de pena. Os 

motivos são comuns ao tipo penal. As consequências são das mais 

severas, pois além do tráfico ser um delito que afeta toda a sociedade, 

destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e 

crime organizado, e que vem aumentando significativamente os crimes 

patrimoniais nesta comarca. Principalmente dentro das penitenciárias, 

sendo tal traficância um motor das organizações criminosas e, neste 

especial, é sabido que em Rondonópolis o tráfico só ocorre com 

autorização do Comando Vermelho. Registro que as questões de 

segurança e saúde públicas são de responsabilidade de todos os 

traficantes, logo não há como desassociar da ré sua parcela de culpa por 

estas mazelas, posto que seria muito ingênuo alegar que somente as 

drogas vendidas pelos outros é que causam vícios, crimes e mortes. 

Assim aumento a pena em 01 (um) ano. A vítima é o Estado, que em nada 

contribuiu a conduta maléfica da agente. A quantidade e natureza não 

merece maior reprovabilidade. Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos 

e 06 (seis) meses de reclusão e em 600 (seiscentos) dias 

multas.Inexistem agravantes, entretanto reconheço a atenuante da 

confissão espontânea razão pela qual atenuo a pena em 06 (seis) meses 

de reclusão e em 100 (cem) dias multas. Na terceira etapa dosimétrica, há 

uma causa especial de aumento de pena, vez que a infração foi cometida 

nas dependências de estabelecimento prisional (Mata Grande), assim 

majoro a pena em 1/6 (um sexto). Reconheço a incidência da causa de 

diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, por 

preencher a ré todos os requisitos, de maneira que diminuo a reprimenda 

em sua fração mínima. Por fim, torno a pena definitiva em 06 (seis) anos 

de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas.3.2. Dosimetria da pena do 

acusado WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS.A culpabilidade não 

excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os antecedentes do 

réu, a fim de evitar o bis in idem. Não existem no feito elementos que me 

permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. Os motivos 

do delito são normais à espécie, mas reprováveis, vez que o 

entorpecente, muito provavelmente seria utilizado para intentar poder ou 

troca de favores no ergástulo público, logo majoro a pena em 06 (seis) 

meses. Das circunstâncias fogem a normalidade, todavia a situação 

tráfico para estabelecimento prisional é a causa especial de aumento de 

pena. As consequências são das mais severas, pois o tráfico é um delito 

que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações 

diretas no tráfico de armas e crime organizado. Ademais, não se pode 

olvidar das questões de segurança e saúde pública, sendo certo o 

aumento dos delitos patrimoniais violentos em Rondonópolis, tendo por 

causa o vício. Não há como dissociar a conduta do réu destas mazelas, 

posto que seria ingênuo declarar que somente as drogas dos outros 

traficantes é que causam dor. Assim aumento a pena em 01 (um) ano. A 

vítima nestes crimes é o Estado, que nada contribuiu. A quantidade e a 

natureza não merece maior reprovabilidade. Assim, fixo a pena-base em 

06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 600 (seiscentos) dias 

multas.Incide, na hipótese versanda, a agravante da reincidência, razão 

pela qual agravo a reprimenda em formação em 01 (um) ano de reclusão e 

100 (cem) dias-multa. Não existem atenuantes a serem consideradas.Na 

terceira etapa dosimétrica, há uma causa especial de aumento de pena, 

vez que a infração foi cometida nas dependências de estabelecimento 

prisional (Mata Grande), assim majoro a pena em 1/6 (um sexto). Não há 

causa especial de diminuição de pena, de modo que fixo a pena definitiva 

em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 816 (oitocentos e 

dezesseis) dias-multa.3.3. Da pena de multa.Em atenção ao art. 60 c/c art. 

49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do 

menor salário mínimo vigente à época dos fatos.3.4. Do regime. 

Considerando o entendimento consolidado pelo Plenário do Supremo 

Tribunal Federal, o qual julgou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei de 

Crimes Hediondos e equiparados (entre eles o tráfico de drogas), de 

forma incidental, em sede de julgamento do HC – 11840, bem como a não 

equiparação do tráfico privilegiado a crimes hediondos, conforme 

entendimento consolidado pelo STF (HC – 118533) e, ainda, o quantitativo 

da pena imposta para a condenada Zilmara Ramos Duram, fixo o regime 

inicial para cumprimento no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea 

“b”. Por outro lado, em relação ao condenado Wanderson Pereira dos 

Santos, considerando o quantum da pena imposta e que os predicativos 

pessoais da ré e a espécie e quantidade de entorpecentes são 

desfavoráveis (ao ponto de vedar o benefício da diminuição de pena), 

entendo que o regime deve ser rígido, assim elejo o regime inicial de 

cumprimento de pena ao o fechado. Desta forma, fixo o regime em 

inicialmente fechado. 3.7. Disposições gerais.Em conformidade ao 

disposto no Art. 15, III da Constituição Federal, suspendo os direitos 

políticos dos condenados, após a coisa julgada. Comunique-se ao Cartório 

Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral. Deixo de condenar os réus ao 

pagamento das custas e despesas processuais, pois assistidos pela 

Defensoria Pública.Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do 

condenado no rol dos culpados.Observem-se as demais orientações da 

C o r r e g e d o r i a  d e  J u s t i ç a ,  p e r t i n e n t e s  a  e s t a 

condenação.Publique-se,Registre-se eIntimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 22 de janeiro de 2020

Luciana Correa Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 666043 Nr: 14228-09.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 
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Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE LORRAINY SOUZA COSTA, 

WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Onório Gonçalves da Silva Júnior - OAB:12.992-MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

Inicialmente, considerando que o acusado Wellington dos Santos Campos 

não foi encontrado para intimação pessoal da sentença, determina-se sua 

intimação via EDITAL (CPP, art. 392, II), com prazo de 90 dias (CPP, art. 

392, §1°).

O prazo para apelação correrá após o término do fixado no edital, salvo 

se, no curso deste, for feita intimação pessoal (CPP, art. 392, §2°).

II –

Após, considerando que decorreu o prazo sem a apresentação de razões 

e tendo presente o disposto no art. 265 do CPP, pela derradeira vez, 

reitere-se a intimação à Defesa Constituída do acusado Wellington (Onório 

Gonçalves da Silva Junior – OAB/MT 12.992) para que apresente as 

razões do recurso de apelação interposto no prazo improrrogável de 48 

(quarenta e oito) horas.

Em caso de nova inércia, a MULTA vai desde logo fixada em 10 (dez) 

salários mínimos.

Persistindo a inércia, OFICIE-SE à Fazenda Pública Estadual para inscrição 

da multa em dívida ativa, e ao mesmo tempo intime-se o acusado 

prejudicado para constituição de novo patrono, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inerte também o acusado, ABRA-SE vista dos autos à Defensoria Pública 

para apresentar as razões, no prazo de 08 (oito) dias e, após, vista dos 

autos ao MPE para contra-arrazoar, em igual prazo.

Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de que 

sejam os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o recurso 

interposto.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 702304 Nr: 13106-87.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOENIA DE SOUZA RIBEIRO DA SILVA, 

WESLEY MUSQUIM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA1. Cuida-se de ação penal pública 

incondicionada em que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

promove em desfavor de Apoenia de Souza Ribeiro da Silva e Wesley 

Musquim de Souza, imputando-lhes a conduta típica descrita no art. 33 c.c 

art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06.2. Estão presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação para o acesso a presente via. De 

igual forma, a exordial acusatória observou o disposto no art. 41 do CPP 

com a descrição do fato supostamente criminoso e todas as suas 

circunstâncias.3. Ademais, no particular da justa causa, a versão da 

denúncia está apoiada em elementos informativos constantes no inquérito 

policial, mormente no auto de prisão em flagrante da acusada, laudo de 

constatação preliminar e nas declarações das testemunhas.4. Demais a 

mais, o juízo positivo de admissibilidade da imputação “não demanda 

motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória 

de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo 

de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da 

instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e 

das garantias da ampla defesa e do contraditório.” (STJ - AgRg no RHC 

82.102/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).5. Nesse contexto, não 

sendo possível se concluir, de modo insofismável, pela manifesta 

improcedência das acusações, de modo que, nesta fase de cognição 

sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, razão 

por que o Juízo RECEBE A DENÚNCIA ajuizada em desfavor de Apoenia de 

Souza Ribeiro da Silva e Wesley Musquim de Souza.6. COMUNIQUE-SE o 

recebimento da denúncia à Central de Distribuição, ao Instituto Estadual de 

Identificação e à Delegacia de Polícia responsável pelo inquérito policial.7. 

Designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de fevereiro 

de 2020, às 14h30.8. INTIMEM-SE as partes, as testemunhas/informantes, 

bem como os acusados.9.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1012012-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CICERA VIEIRA MODESTO OAB - 621.297.161-72 (REPRESENTANTE)

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MACEDO DA SILVA OAB - 632.670.121-04 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA VITIMA ACERCA DA ENTREVISTA 

AGENDADA PARA 06/02/2020 ÀS 13 HORAS COM A EQUIPE 

MULTIDISCIPLINAR,.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 687186 Nr: 521-03.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO VEIGA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigos 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o IP, verifica-se que há prova da existência do(s) delito(s) 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite(m)-se o(s) denunciado(s) para oferecer(em) resposta(s) à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, 

do Código de Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 

, 7.5.1.4 e 7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o(s) acusado(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos 

termos do Artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o(s) acusado(s), 

citado(s), não constituir(em) defensor(es), fica desde já nomeada a 

Defensoria Pública local para oferecê-la(s) em 10 (dez) dias, 

concedendo-lhe vista dos autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 

2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Apresentada(s) a(s) resposta(s), retornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de Junho de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 699528 Nr: 11076-79.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIEL RODRIGUES CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 699528

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 39/40) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 1º/10/2020 às 

14h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 de Janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 699834 Nr: 11255-13.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FILIPE GUEDES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO CONTRI - 

OAB:24626

 Código: 699834

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 151) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 06/10/2020 às 

16h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Outrossim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 de Janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702485 Nr: 132-81.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PARANHA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B/MT

 Intimação do advogado do réu para, no prazo legal, apresentar a 

Resposta à Acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702573 Nr: 213-30.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Intimação do advogado do réu para, no prazo legal, apresentar Resposta 

à Acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 692377 Nr: 5011-68.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT

 Código: 692377

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 51/52) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 07/10/2020 às 

13h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Outrossim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 de Janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 692536 Nr: 5174-48.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 
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OAB:

 Código: 692536

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 72/72) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 1º/10/2020 às 

17h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 de Janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 692797 Nr: 5421-29.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 692797

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 68/69) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 1º/10/2020 às 

15h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 de Janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 693037 Nr: 5586-76.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FERREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B, ARY COSTA CAMPOS - OAB:OAB/MT 16944-B

 Intimação do advogado do réu para, no prazo legal, apresentar a 

Resposta à Acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 693804 Nr: 6280-45.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI SOUZA DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 693804

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 100/101) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 06/10/2020 às 

17h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Outrossim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Por fim, determino o desentranhamento das fls. 100/101, com posterior 

juntada nos autos correlatos.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 de Janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 693885 Nr: 6356-69.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UILSON PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 693885

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 90/91) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 06/10/2020 às 

15h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 
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acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 de Janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 691497 Nr: 4183-72.2019.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:OAB/MT 18.199

 Intimação da parte requerida sobre abertura de vista a respeito do 

Relatório Psicossocial de fls 60/64

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 691962 Nr: 4609-84.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER MORAES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDRO MATIAS - 

OAB:18.304/O-MT, NALDECY SILVA DA SILEIRA MACEDO - 

OAB:20588/O

 Código: 691962

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 127/128) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 06/10/2020 às 

13h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 de Janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 675977 Nr: 7849-18.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:10.364-A MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ acerca da designação de audiência para o dia 

14/04/2020, às 09horas e 30 minutos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 684535 Nr: 15504-41.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YKARO MILITÃO FERREIRA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rocha de Souza - 

OAB:12.103, NALVA MILTA DE SOUZA B. MELO - OAB:15.898 OAB/MT

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida em face 

do acusado YKARO MILITÃO FERREIRA LACERDA, devidamente 

qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, 

o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, diante da 

presente sentença absolutória. Após o trânsito em julgado desta 

sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, 

oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo 

Penal.Outrossim, determino que proceda-se com os recolhimentos de 

eventuais mandados de prisões expedidos em desfavor da acusada neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Por fim, fora, nesta 

oportunidade, consignado para que o acusado inicie tratamento 

relacionado à dependência alcoólica, o que poderá ser buscado, como 

sugestão do digno Promotor de Justiça, seja na Pastoral da Sobriedade ou 

nos ambientes religiosos em que o acusado já esta acostumado a 

frequentar, isso como um instrumento de auxílio a sua pessoa para a 

mantença do bom relacionamento familiar e com a sociedade de uma forma 

geral.As partes desistem dos prazos recursais.Saem os presentes 

intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo – 

estagiário, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de DireitoAugusto Cesar 

FuzaroPromotor de JustiçaNalva Milta de Souza Barros 

MeloAdvogadaYkaro Militão Ferreira LacerdaAcusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 686815 Nr: 174-67.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 686815

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 70/71) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 06/10/2020 às 

14h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 
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requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 de Janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 682550 Nr: 13698-68.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIVALDO BISPO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA VEIGA DE ANDRADE 

SILVA VIEIRA - OAB:248810, FRANCISCO SILVA - OAB:18.408-A/MT

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida em face 

do acusado REGIVALDO BISPO FERREIRA, devidamente qualificado nos 

autos e, por consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço com 

fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isento o 

acusado do pagamento das custas processuais, diante da presente 

sentença absolutória. Após o trânsito em julgado desta sentença, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, oficie-se 

imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo 

Penal.Outrossim, determino que proceda-se com os recolhimentos de 

eventuais mandados de prisões expedidos em desfavor da acusada neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Por fim, fora, nesta 

oportunidade, consignado para que o acusado inicie tratamento 

relacionado à dependência alcoólica, o que poderá ser buscado, como 

sugestão do digno Promotor de Justiça, seja na Pastoral da Sobriedade ou 

nos ambientes religiosos em que o acusado já esta acostumado a 

frequentar, isso como um instrumento de auxílio a sua pessoa para a 

mantença do bom relacionamento familiar e com a sociedade de uma forma 

geral.As partes desistem dos prazos recursais.Saem os presentes 

intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo – 

estagiário, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de DireitoAugusto Cesar 

FuzaroPromotor de JustiçaFrancisco SilvaAdvogadoRegivaldo Bispo 

FerreiraAcusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666542 Nr: 14650-81.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER RODRIGO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 14650-81.2017.811.0064 – Código 666542

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Wender Rodrigo Silva

Data e horário: quarta-feira, 22 de janeiro de 2020, 14h19min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

Aberta a audiência, constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça. Ausentes os demais.

Vistos etc.

Inicialmente, verifica-se que o acusado, após ter sido devidamente 

intimado acerca da presente solenidade (fls. 160), não compareceu sem 

motivo justificado, razão pela qual o processo seguirá sem a sua 

presença, na forma preconizada pelo Artigo 367 do Código de Processo 

Penal.

Ademais, ante a não localização das testemunhas arroladas pela defesa, 

dê-se vista dos autos a esta, para que requeira o que de direito entender.

Às providências.

 Cumpra-se.

Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo – estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666601 Nr: 14705-32.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO CHAGAS MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 666601

Vistos etc.

Inicialmente, consigno que houve um erro material no termo de audiência 

de fls. 122, dessa forma, a data da audiência de instrução e julgamento 

será dia 18/06/2020, às 15h.

No mais, persistem as demais determinações.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 de Janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666778 Nr: 14857-80.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 14857-80.2017.811.0064 – Código 666778

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: João Martins de Oliveira

Data e horário: quarta-feira, 22 de janeiro de 2020, 16h44min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro
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Defensor Público: Jardel Mendonça Santana Marquez

Aberta a audiência, constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça e do digno Defensor Público.

Vistos etc.

Inicialmente, verifica-se que o acusado, após ter sido devidamente 

intimado acerca da presente solenidade, não compareceu sem motivo 

justificado, razão pela qual o processo seguirá sem a sua presença, na 

forma preconizada pelo Artigo 367 do Código de Processo Penal.

Ante a ausência da vítima, que não foi intimada, redesigno a solenidade 

para o dia 07/10/2020 às 14h00min.

Ademais, oficie-se à diretoria deste fórum, solicitando adoção das 

providências cabíveis em relação ao não cumprimento do mandado nº 

277580, distribuído na data de 04/12/2019.

Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo – estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Jardel Mendonça Santana Marquez

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 649092 Nr: 9391-42.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON JOSÉ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 9391-39.2009.811.0064 – Código 649092

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Edilson José Martins

Data e horário: quarta-feira, 22 de janeiro de 2020, 14h07min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

Defensor Público: Jardel Mendonça Santana Marquez

Aberta a audiência, constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor, do digno Defensor Público, da testemunha 

Rosa Maria Martins e do acusado. Ausentes os demais.

Vistos etc.

Ante a certidão lançada pelo Sr. Oficial de Justiça, dando conta da não 

localização da vítima, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, por seu 

digno Promotor de Justiça, para que requeira o que de direito entender.

Às providências.

 Cumpra-se.

Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo – estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Jardel Mendonça Santana Marquez

Defensor Público

Edilson José Martins

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 659173 Nr: 8226-23.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO SOUTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:75.346 OAB-MT

 Código: 659173

Vistos etc.

 Considerando os depoimentos das testemunhas de defesa acostadoas 

aos autos (fls. 164/165), em data posterior à apresentação dos memorias 

e, visando evitar qualquer tipo de nulidade, dê-se vistas dos autos às 

partes para manifestação.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se, com urgência.

 Rondonópolis, 22 de Janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665270 Nr: 13585-51.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BRAZ DE FREITAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida em face 

do acusado FLÁVIO BRAZ DE FREITAS SILVA, devidamente qualificado 

nos autos e, por consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço 

com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isento o 

acusado do pagamento das custas processuais, diante da presente 

sentença absolutória. Após o trânsito em julgado desta sentença, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, oficie-se 

imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo 

Penal.Outrossim, determino que proceda-se com os recolhimentos de 

eventuais mandados de prisões expedidos em desfavor da acusada neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Por fim, fora, nesta 

oportunidade, consignado para que o acusado inicie tratamento 

relacionado à dependência alcoólica, o que poderá ser buscado, como 

sugestão do digno Promotor de Justiça, seja na Pastoral da Sobriedade ou 

nos ambientes religiosos em que o acusado já esta acostumado a 

frequentar, isso como um instrumento de auxílio a sua pessoa para a 

mantença do bom relacionamento familiar e com a sociedade de uma forma 

geral.As partes desistem dos prazos recursais.Saem os presentes 

intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo – 

estagiário, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de DireitoAugusto Cesar 

FuzaroPromotor de JustiçaJardel Mendonça Santana MarquezDefensor 

PúblicoFlávio Braz de Freitas SilvaAcusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665432 Nr: 13725-85.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEIAS PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 665432

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 44/45) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 
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previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 1º/10/2020 às 

16h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 de Janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 624681 Nr: 7148-96.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE APARECIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:MT-17088

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Comarca de Rondonópolis

 Vara Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 CERTIDÃO DE REMESSA AO TJ

Código: 624681

 Certifico, nos termos do item 2.3.20 do Provimento 11/2011 CGJ, que o 

presente feito está numerado corretamente, contendo 185 folhas, em 01 

volume:

 ( ) existência de cheques;

( X ) existência de objetos colacionados a título probatório (mídias) fl. 133

( ) réu preso.

Rondonópolis, 22 de Janeiro de 2019

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 630672 Nr: 2860-71.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO LEITE BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAL VITO - 

OAB:19.830-MT, TALES PASSOS DE ALMEIDA - OAB:15.217

 Intimação do advogado do réu para, no prazo legal, apresentar as Razões 

de Apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 339585 Nr: 3389-32.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO SABINO DE JESUS, SOLANGE 

MORAES SILVA, MARIA JULIETA DA SILVA, JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA, 

JACONIAS MOTTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Glayton Marcus Meira Nunes - OAB:5.957, JOSE APARECIDO 

P. VERISSIMO - OAB:MT/6.612A, Lorran Bonfin Gutierrez - 

OAB:21.745

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 3389-32.2011.811.0064 – Código 339585

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Jaconias Motta de Oliveira

Data e horário: quarta-feira, 22 de janeiro de 2020, 16h01min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

Advogado: José Aparecido P. Veríssimo

Aberta a audiência, constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, do digno Advogado e do acusado.

As partes pugnaram pela conversão dos debates orais em memoriais 

escritos.

Vistos etc.

Declaro encerrada a instrução processual e converto os debates orais 

por memoriais, concedendo o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias para 

sua apresentação (Artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal), 

iniciando-se pela acusação.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se

Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo – estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

José Aparecido P. Veríssimo

Advogado

Jaconias Motta de Oliveira

Acusado

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 860402 Nr: 3295-63.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO CARLOS ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866/MT

 Vistos etc. Considerando a informação retromencionada, redesigno a 

audiência para o dia 04 de maio de 2020 às 15h00. Requisite as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público, na forma orientada pela e. 

Corregedoria de Justiça. Expeça o necessário. Cumpra. Saem os 

presentes intimados.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181377 Nr: 2296-16.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR DE SOUZA THEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 Intimação do advogado do(Requerente) (Luiz Iori) para, em 05 (cinco) 

dias, comparecer na Central de Arquivos a fim de retirar os autos em 

carga, sob pena de devolução ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 128431 Nr: 7646-87.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE PEREIRA DE SOUZA, SOLON JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSAAD ASSAAD NAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT- 9.084 -, JEFERSON FUGIHARA - OAB:17860 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650/MT-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para pugnar o que for de seu interesse, no prazo 

de 15 dias.

 Cumpra-se.

 Sinop - MT, 22 de janeiro de 2020.

Walter Tomaz da Costa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 124003 Nr: 3215-10.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE PEREIRA DE SOUZA, AINHOA DE DIOS 

PEREIRA, SOLON JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA DE OLHOS SINOP S/A, ASSAAD 

ASSAAD NAIM, RODRIGO DE FIGUEIREDO AVELAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19727-0MT, JEFERSON FUGIHARA - OAB:17860 

/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650/MT-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT, WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Vistos etc.

Direto ao ponto, o perito nomeado nos autos aceitou o encargo e 

apresentou sua proposta de honorários, conforme faz prova a petição de 

p. 1509/1513. Não houve objeções, razão pela qual homologo o valor 

apresentado.

 Em seguida, a parte requerida depositou o valor total dos honorários 

requerido pelo expert, consoante pode ser observado às p. 

1516,1521,1524.

 Sendo assim, determino o levantamento correspondente a 50% dos 

valores depositados neste feito a título de honorários periciais, devendo a 

transferência ser realizada na conta a ser informada pelo perito.

Intime-se o perito para informar a conta bancária para onde deverá ser 

transferida a soma referente aos seus honorários em 15 dias.

 No mesmo ato, deverá indicar data e local da realização da perícia. 

Atinente à data, o perito precisa marcá-la com tempo hábil para que a 

parte autora possa comparecer, tendo em vista ela residir em outro país.

 Cumpra-se, no mais, o restante da decisão de p. 1502/1503.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Sinop - MT, 22 de janeiro de 2020.

Walter Tomaz da Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122474 Nr: 1636-27.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA BIRK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CORREA DE MEDEIROS, ÂNGELA 

FORTUNATA CAMARGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAVO ANTONIO HEBERLE - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:17329-0/MT

 Intimação do advogado do(Requerido) (Dulcineide Aparedida Barbosa) 

para, em 05 (cinco) dias, comparecer na Central de Arquivos a fim de 

retirar os autos em carga, sob pena de devolução ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 99394 Nr: 6430-62.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ TERÊNCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMIRO BRANDOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Isto posto, com estribo no art. 487, inciso I, do CPC, julgo procedente a 

pretensão inicial, a declarar rescindido o contrato de p. 13/15. Condeno a 

parte requerida a pagar perdas e danos ao autor Luiz Terêncio dos 

Santos na quantia de R$ 100.000,00, com juros moratórios e correção 

monetária nas bases sobreditas. Condeno a parte requerida a pagar as 

custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios, 

que arbitro em 10%, do valor atribuído à causa. Interposto recurso de 

apelação, independentemente da análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da 

CNGC.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias.P. I. C.Sinop – MT, 22 de janeiro de 2020.Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014997-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DOS SANTOS SANT ANA (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme despacho ID 27300907.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012905-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELI MODESTO FRANCISCATTO (EXECUTADO)

LUIZ HENRIQUE OCZKOVSKI (EXECUTADO)

MARIA CLARA MODESTO FRANCISCATTO (EXECUTADO)

MIUTON CEZAR VOIEVODA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 
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prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme decisão ID 26399518.

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002570-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LIMA GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1002570-50.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por meio da Defensoria Pública, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, prestar as informações 

complementares em conformidade com a cota ministerial de ID. 19879122, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito. 2. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, vistas ao Ministério Público. 3. Após, 

conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 23 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 367236 Nr: 14872-31.2019.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARINNE FRANCIELE DOS SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GROUP MYNETS WORKING CLUBE DE 

NEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERY BUENO DA SILVEIRA - 

OAB:SP/303.253

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que a hipossuficiência financeira é relativamente 

presumida e tendo em vista que o documento juntado aos autos (fl. 08) 

não se mostra suficiente para embasar a análise do pleito à justiça 

gratuita, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, 

determino a intimação da parte embargante para, querendo, em 15 

(quinze) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos 

legais para concessão da benesse perquirida, sob pena de indeferimento.

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 264049 Nr: 5992-55.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GROUP MYNETS WORKING CLUBE DE NEGÓCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARINNE FRANCIELE DOS SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERY BUENO DA SILVEIRA - 

OAB:303253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Vistos etc.

1. Certifique a Sra. Gestora se a executada efetuou o pagamento do 

débito no prazo concedido.

2. Após, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito.

3. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 251561 Nr: 19107-80.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR CARLOS RUGINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. W. BARBIERI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS - OAB:OAB/MT 

13.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, FABIO ROGERIO MARÇAL - OAB:MT/12.492-B, FERNANDO LOPES 

LOURENÇO - OAB:MT/14.729, GUSTAVO SATIM KARAS - 

OAB:MT/17.791

 Vistos etc.

1. Tendo o feito retornado da instância superior, intimem-se as partes, por 

meio de seus advogados, para que requeiram o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

2.1. Decorrido o prazo acima, com manifestação, voltem-me conclusos.

2.2. Decorrido o prazo acima, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 153865 Nr: 1866-35.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEODETE CARDOZO DOS SANTOS KAUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE GUSTAVO WINTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:11276/MT, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT, JORGE 

GUSTAVO WINTER - OAB:9274-E/MT

 1. Indefiro o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação e 

bloqueio dos cartões de crédito do executado, formulado às fls. 138/142, 

uma vez que tal medida configura imposição de pena restritiva de direito e 

não se mostra o meio adequado ao fim almejado do processo executivo, 

qual seja, a satisfação do débito exequendo, bem como ante a ausência 

de previsão legal em nosso ordenamento jurídico. (...)2. Conforme consta 

dos autos, a parte exequente não tem conseguido satisfazer o seu direito 

pelos tradicionais meios executórios, portanto, a medida de inclusão no rol 

de devedores é o meio coercitivo mais eficaz para que o devedor cumpra 

a obrigação.2.1. Destarte, com fulcro no art. 782, § 3º, do Código de 

Processo Civil, determino a expedição de ofício ao SPC e SERASA para 

que promovam a inclusão do nome do executado Jorge Gustavo Winter 

(CPF n. 015.285.371-57) no rol dos maus pagadores, devendo informar a 

este Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a inclusão aqui determinada.3. 

Cumpridas as determinações acima, intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

oportunidade em que deverá juntar cálculo atualizado do débito 

exequendo, sob pena de arquivamento.4. Decorrido o prazo acima, com 

ou sem manifestação, voltem-me conclusos.5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 255898 Nr: 1345-17.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELÂNGELO DAL PAI SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI 

SANDRI - OAB:19.367-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Vistos etc.

1. Certifique a Sra. Gestora a tempestividade da impugnação ao 

cumprimento de sentença de fls. 219/226.

2. A fim de subsidiar a análise da impugnação ao cumprimento de 

sentença de fls. 219/226, defiro o pedido de fl. 230 e, por conseguinte, 

com fundamento no art. 524, § 2º, do Código de Processo Civil, determino 

a remessa dos autos ao contabilista do juízo para elaboração de cálculo 

atualizado do débito exequendo.

3. Com o retorno dos autos, intimem-se a partes, por meio de seus 
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advogados, para, querendo, se manifestarem quanto ao cálculo 

apresentado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

4. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185273 Nr: 6393-59.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, JORGE 

YAMASHITA, NANCI KEIKO ITINOSE YAMASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA FRANCISCO - 

OAB:OAB/MT 14.542-A, HENRIQUE JOSE DA ROCHA - OAB:36568

 Intimação do advogado do(REQUERIDO) (HENRIQUE JOSE DA ROCHA) 

para, em 05 (cinco) dias, comparecer na Central de Arquivos a fim de 

retirar os autos em carga, sob pena de devolução ao arquivo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002343-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BOLINT DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002343-31.2017.8.11.0015. Vistos etc. 

MARIA APARECIDA BOLINT DOS SANTOS ingressou com a presente ação 

de RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE CASAMENTO, alegando, em síntese, 

que contraiu matrimônio em 11.02.1995, no Cartório do 2ª Ofício 

Extrajudicial da Comarca de Sinop/MT, sob número 2994, às folhas 200/Vº, 

do livro B-09, de Registros de Casamento. À época do casamento, a 

certidão foi lavrada com referência nos dados do assento de nascimento 

da Autora. No entanto, referido assento foi confeccionado constando erro 

material na grafia do seu sobrenome e do sobrenome de seus genitores, 

uma vez que constou Maria Aparecida Bolint, ao invés do correto 

sobrenome, qual seja, Maria Aparecida Balint e, consequentemente o 

sobrenome dos genitores também constou Bolint ao invés de Balint. Diante 

disso, a certidão de casamento, assim como os demais documentos 

pessoais da Autora foram feitos constando a grafia incorreta do seu 

sobrenome. Assim, pugna pela retificação do assento de casamento para 

que conste a grafia correta do sobrenome: Balint. A inicial veio 

acompanhada de documentos (ID. 4957386/4957746). Recebida a inicial, 

foram deferidos os benefícios da gratuidade da justiça, bem como 

determinada a abertura de vista dos autos ao Ministério Público (ID. 

5873015), o qual pugnou pela citação de terceiros interessados (ID. 

8229303). Efetivada a citação editalícia de eventuais interessados (ID. 

13929989/18175737), foi certificado o decurso do prazo sem 

manifestação nos autos (ID. 18175732). O Ministério Público manifestou-se 

pela procedência do pedido (ID. 22441424). É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Passo a conhecer diretamente o pedido, nos 

termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil por ser 

desnecessária maior dilação probatória, uma vez que a prova documental 

se revela suficiente ao deslinde da causa. Por não haver questões 

processuais pendentes, passo à análise do mérito. Como é consabido, o 

registro civil é o documento necessário à prática dos mais diversos atos 

da vida civil e deve refletir de forma fiel a veracidade das informações 

para que venha a fazer jus à fé pública que lhe é inerente. Nos termos do 

artigo 109 da Lei de Registro Público (Lei n. 6.015/73), “quem pretender 

que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, 

requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com 

indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do 

Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá 

em cartório.” Assim, verificado o erro no assento de casamento, impõe-se 

sua correção através do procedimento de retificação, para que fique de 

acordo com a verdade real, tendo em vista que o registro público deve 

refletir a realidade dos fatos. No caso dos autos, por oportunidade da 

lavratura do assento de casamento da requerente, por razão 

desconhecida, constou erro de grafia em seu sobrenome, o que, de fato, 

prejudica sua identificação familiar, que é a expressão mais característica 

da personalidade. De fato, o erro de grafia na certidão de casamento 

restou evidenciado no caso, uma vez que em seu assento de casamento 

consta seu sobrenome e o sobrenome de seus genitores como Bolint, 

entretanto, conforme comprova a certidão de nascimento acostada nos 

autos, o sobrenome correto é BALINT (ID. 4957746-4958188). Logo, 

demonstrado o erro de grafia na certidão de casamento, possível a 

retificação do registro, notadamente se a retificação pretendida não causa 

prejuízo a terceiros ou à segurança pública. Insta consignar, ainda, que 

citados por edital, não houve impugnação de eventuais interessados. Ante 

o exposto, com fundamento no artigo 109 da Lei 6.015/73, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para o fim de determinar a 

retificação do assento de casamento da parte autora, constante às fls. 

200-V°, do livro B-09, sob o termo nº 2994, Cartório do 2º Ofício 

Extrajudicial de Registro Civil da Comarca de Sinop/MT, devendo constar o 

sobrenome de forma correta, qual seja, Maria Aparecida Balint dos 

Santos, filiação: Stefan Balint e Dalva Virgínia Balint, permanecendo 

inalterados os demais dados. Por conseguinte, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e despesas processuais, vez que a parte 

autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Sem condenação 

em honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, expeça-se mandado de retificação ao cartório 

competente e, em seguida arquivem-se os autos, observando as 

formalidades legais. Sinop/MT, 23 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007278-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MAIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007278-17.2017.8.11.0015. Vistos etc. 

JEAN MAIA DE ARRUDA ingressou com a presente ação de RETIFICAÇÃO 

DE ASSENTO DE NASCIMENTO, alegando, em síntese, nasceu em 

11.04.1990 e teve seu registro de nascimento lavrado no Cartório de 

Registro Civil da Comarca e Município de Deodápolis/MS, às folhas 105, do 

Livro n. A/08, sob o Número de Ordem 1361. Ocorre que, ao solicitar 

segunda via da certidão de nascimento, constatou erro na grafia em seu 

prenome, uma vez que grafado como JEAM, ao invés de JEAN como 

constava anteriormente, o que vem lhe causando prejuízos. Assim, pugna 

pela retificação do assento de nascimento para que conste seu nome 

correto. A inicial veio acompanhada de documentos (ID. 

8121213/8121242). O autor emendou a inicial (ID. 9490210). Recebida a 

inicial, foram deferidos os benefícios da gratuidade da justiça, bem como 

determinada a abertura de vista dos autos ao Ministério Público (ID. 

11339187), o qual pugnou pela citação de terceiros interessados (ID. 

11469809). Efetivada a citação editalícia de eventuais interessados (ID. 

13912274/18539339), foi certificado o decurso do prazo sem 

manifestação nos autos (ID. 20956631). O Ministério Público manifestou-se 

pela procedência do pedido (ID. 24053808). É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Passo a conhecer diretamente o pedido, nos 

termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil por ser 

desnecessária maior dilação probatória, uma vez que a prova documental 

se revela suficiente ao deslinde da causa. Por não haver questões 

processuais pendentes, passo à análise do mérito. Como é consabido, o 

registro civil é o documento necessário à prática dos mais diversos atos 

da vida civil e deve refletir de forma fiel a veracidade das informações 

para que venha a fazer jus à fé pública que lhe é inerente. Nos termos do 

artigo 109 da Lei de Registro Público (Lei n. 6.015/73), “quem pretender 

que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, 

requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com 
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indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do 

Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá 

em cartório.” Assim, verificado o erro no assento civil, impõe-se sua 

correção através do procedimento de retificação, para que fique de 

acordo com a verdade real, tendo em vista que o registro público deve 

refletir a realidade dos fatos. No caso dos autos, resta demonstrado o 

erro de grafia na certidão de nascimento da parte autora, uma vez que na 

segunda via da certidão de nascimento consta seu nome como Jeam Maia 

de Arruda (ID. 8121242 – Pág. 2), entretanto, seu nome correto é: Jean 

Maia de Arruda, conforme comprova a primeira via da certidão de 

nascimento acostada aos autos e demais documentos pessoais (ID. 

8121242 – Pág. 1/8121224). Logo, demonstrado o erro de grafia na 

certidão de nascimento, possível a retificação do registro civil, 

notadamente se a retificação pretendida não causa prejuízo a terceiros ou 

à segurança pública. Insta consignar, ainda, que citados por edital, não 

houve impugnação de eventuais interessados. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 109 da Lei 6.015/73, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, para determinar a retificação do assento de 

nascimento do autor, lavrado no Cartório de Registro Civil da Comarca e 

Município de Deodápolis - MS, às folhas 105, do Livro n. A/08, sob o 

Número de Ordem 1361, fazendo constar seu nome correto como: JEAN 

MAIA DE ARRUDA, permanecendo inalterados os demais dados. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

despesas processuais, vez que a parte autora é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. Sem condenação em honorários 

advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado de retificação ao cartório competente e, em 

seguida arquivem-se os autos, observando as formalidades legais. 

Sinop/MT, 23 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002647-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IAM DE MORAIS GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002647-64.2016.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de ação de ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco 

Bradesco Financiamentos S/A em face de Iam de Morais Gomes, visando 

a busca e apreensão e, ao final, a consolidação da posse do veículo 

Marca: VOLKSWAGEM, Modelo: GOL 16V, Ano: 2000, cor cinza, placa 

CVB5938, Renavan 735108439, Chassi 9BWCA15X0YP092077, em 

virtude do inadimplemento contratual. A inicial veio acompanhada de 

documentos (ID. 4313564/4313663 e 4313673/4313719). Recebida a 

inicial, foi deferida a medida liminar (ID. 4528681). A parte ré não foi 

localizada (ID. 5803796). Em 06.03.2018, a parte autora requereu a 

conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa 

(ID. 12058385). Convertida a ação em execução, foi determinada a citação 

da parte devedora para pagamento do débito (ID. 16681186). Instada a 

efetuar o pagamento da diligência para expedição do mandado de citação 

(ID. 16737543), a parte exequente se quedou inerte (ID. 20280230). 

Intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito sob pena de 

extinção (ID. 21466656/25411508), foi certificado o decurso do prazo sem 

manifestação nos autos pela parte exequente (ID. 28138363). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Na forma do artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, será extinto o processo, sem julgamento do 

mérito, quando a parte autora não promover os atos e diligências que lhe 

competir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias: “Art. 485 - O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) III- por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias. (...).” Compulsando os autos, verifica-se que o feito se 

encontra paralisado há mais de um ano sem qualquer manifestação da 

parte exequente, apesar de intimada pessoalmente e por meio de seus 

procuradores (ID. 20280230 e ID. 28138363) Diante disso, resta 

evidenciado o desinteresse da parte no andamento do feito, 

caracterizando o abandono da causa. Nesse sentido: APELAÇÃO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, III, DO 

CPC - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

CORRESPONDÊNCIA REMETIDA AO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL - 

ATUALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA PARTE - ART. 77 DO CPC - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Reputa-se válida a 

intimação pessoal da parte autora, enviada ao endereço informado na 

inicial. O art. 77 do CPC prevê ser dever da parte manter seu endereço 

atualizado, presumindo-se válida, nos termos do art. 274, parágrafo único, 

da lei processual civil, a intimação remetida ao logradouro indicado, se 

eventual modificação não foi comunicada ao Juízo. (TJMT – Ap 

137276/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, 

Publicado no DJE 19/04/2018). Assim, não tendo a parte autora efetuado 

os atos e diligências que lhe competiam, abandonando a causa por mais 

de 30 (trinta) dias, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Desnecessária a anuência da parte ré, diante da não triangulação 

processual. Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do 

mérito. Eventuais custas e despesas processuais, pela parte autora. Sem 

condenação em honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 23 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000929-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA BELGROVICZ (AUTOR(A))

PATRICIA ROSA PEREIRA BELGROVICZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEOSDETE APARECIDO ALVES (REU)

D APARECIDO ALVES - ME (REU)

JOSE CARLOS BORGES PEREIRA (REU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito quanto ao 

não cumprimento do mandado de citação, conforme certidão de ID 

28261250.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184608 Nr: 5695-53.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A, R. C. 

ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA - CREDFORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13431-B/MT, FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CAROLINA 

MOREIRA DA SILVA MASIERO, para devolução dos autos nº 

5695-53.2013.811.0015, Protocolo 184608, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154186 Nr: 2165-12.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO IWAI OGATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL PITT, LEANDRO EVANGELISTA DE 
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OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA MOREIRA DA 

SILVA MASIERO - OAB:23.400, FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CAROLINA 

MOREIRA DA SILVA MASIERO, para devolução dos autos nº 

2165-12.2011.811.0015, Protocolo 154186, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260412 Nr: 3979-83.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESOTTO ARMAZENS GERAIS LTDA, 

ROBERTA LOPES ROSSANI PRESSOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:19.936-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAN DA SILVA 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 3979-83.2016.811.0015, 

Protocolo 260412, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007758-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO DE OLIVEIRA OAB - MT24943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARILTO SOARES DE MOURA (REQUERIDO)

SILAS DE CARVALHO DIAS (REQUERIDO)

MARIO ANTONIO ESTEVES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

 

Autos 1007758-58.2018.8.11.0015 - INTIMO AS PARTES DA AUDIÊNCIA 

REDESIGNADA PARA O DIA 21 de maio de 2020, às 13h45min.. Sinop-MT, 

23 de janeiro de 2020 - Laura Joanir Costa Leite Rondon - Técnica 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006272-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIMAR JOSE DA SILVA DE CAMARGO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do Mandado no BAIRRO centro, devendo a 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia 

para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop, 23 de janeiro de 2020. Laura Rondon - Gestora 

Judiciária em substituição.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000217-03.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. L. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do Mandado no BAIRRO Jardim Primaveras, 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, 

a carta precatória será devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 23 de 

janeiro de 2020 Laura Rondon - Gestora Judiciária em substituição.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015624-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDI MARA RONCONI NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1015624-83.2019.8.11.0015 Intime-se o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. JM

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000066-37.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU KATH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU KATH OAB - MT4.259-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO ALVES RODRIGUES JUNIOR (REU)

CLEUZA TEREZINHA FORMEHL (REU)

IGREJA DA FE RENOVADA EM CRISTO (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1000066-37.2020.8.11.0015 Intime-se o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. JM

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000158-15.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELY FERREIRA MESQUITA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1000158-15.2020.8.11.0015 Intime-se o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. JM

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000263-89.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1000263-89.2020.8.11.0015 Intime-se o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. JM

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000299-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GABRIEL DE MORAES JORGE (AUTOR(A))

DANIEL LUIZ JORGE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE MOURA HORTA OAB - MT9811/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1000299-34.2020.8.11.0015 Intime-se o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. JM

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000374-73.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JCV TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI - ME (REU)

WILLIAN CHAVES CUNHA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1000374-73.2020.8.11.0015 Intime-se o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. JM

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000292-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL OAB - SP211853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO ZANDONADE (REU)

FABIO ZANDONADE (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1000292-42.2020.8.11.0015 Intime-se o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. JM

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009689-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITANIELY LIMA SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MOREIRA NOGUEIRA - ME (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1009689-96.2018.8.11.0015 Defiro o pedido 

de Id. 21038592. Com fulcro no art. 319, §1º do CPC, determino a busca de 

endereço de RICARDO MOREIRA NOGUEIRA – ME – CNPJ nº 

11.765.895/0001-71, através do Sistemas INFOJUD. Localizado endereço 

diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos de Id. 15719703. 

Intime-se. tf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000303-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA MAYER OAB - MT0018586S (ADVOGADO(A))

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - MT0006280A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1000303-71.2020.8.11.0015 Se presentes os 

documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais. JM

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000255-15.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS ANTONIO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

MARCOS FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1000255-15.2020.8.11.0015 Se presentes os 

documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais. JM

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011091-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRVANI JOSE GOBBI (EXEQUENTE)

SOLENIR CALLEGARO GOBBI (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU KATH OAB - MT4.259-B (ADVOGADO(A))

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1011091-18.2018.8.11.0015 Defiro o 

requerimento de cumprimento de sentença, de Id. 27786656. Intime-se a 

parte executada, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC, para cumprir a 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao 

débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito. Não satisfeita a 

obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015). Intimem-se. tf

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009784-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS LEONARDO MILLES (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1009784-63.2017.8.11.0015 Verifico que 

foram realizadas várias tentativas de citação do requerido, todas elas 

resultaram infrutíferas. Assim, defiro o pedido de Id. 22390601. Cite-se, 

por edital, o requerido MARCOS LEONARDO MILLES com prazo de 30 

(trinta) dias. Decorrido o prazo de resposta e não havendo apresentação 

de contestação, fica desde já nomeado como curador especial (art. 72, II, 

do CPC), o Defensor Público desta Comarca, que deverá obter vista dos 

autos para se manifestar, no prazo legal. Intime-se. tf

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010376-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMOEL RIBEIRO DA SILVA (REU)

SAMOEL RIBEIRO DA SILVA - COMERCIO - ME (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1010376-73.2018.8.11.0015 Intime-se a 

empresa Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A 

para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar o contrato de cessão de crédito 

com a especificação de quais títulos foram cedidos à cessionária, sob 

pena de indeferimento da substituição processual. Intime-se. tf

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120174 Nr: 12619-22.2009.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO GABRIEL DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447/SP, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do(Requerente) (Ricardo Neves Costa) para, em 

05 (cinco) dias, comparecer na Central de Arquivos a fim de retirar os 

autos em carga, sob pena de devolução ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 369358 Nr: 16271-95.2019.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. C AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEREIRA TRANSPORTE ME, FLÁVIO 

ANDRÉ CALDEIRA, FERNANDA TEODORO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070, PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - OAB:23126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA ajuizada por S.C. AUTO POSTO LTDA em face de CALDEIRA 

TRANSPORTES LTDA.

Às fls. 131/132, dos autos em apenso (nº 97871), as partes entabularam 

acordo, o qual foi devidamente homologado.

DECIDO.

Diante da celebração de acordo entre as partes nos autos da Ação 

Monitória convertida em Ação de Execução, o qual foi homologado nesta 

data, não há razão para o prosseguimento do feito, impondo-se a extinção 

do processo por perda superveniente do objeto.

Posto isso, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias. Sem custas, nos termos do art. 90, §3º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 368952 Nr: 16015-55.2019.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO ANDRÉ CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. C AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534, IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - OAB:19535/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070

 Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizado por FLÁVIO ANDRÉ 

CALDEIRA em face de S.C. AUTO POSTO LTDA.

Às fls. 131/132, dos autos em apenso (nº 97871), as partes entabularam 

acordo, o qual foi devidamente homologado.

DECIDO.

Diante da celebração de acordo entre as partes nos autos da Ação 

Monitória convertida em Ação de Execução, o qual foi homologado nesta 

data, não há razão para o prosseguimento do feito, impondo-se a extinção 

do processo por perda superveniente do objeto.

Posto isso, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias. Sem custas, nos termos do art. 90, §3º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 84522 Nr: 1967-14.2007.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIDE RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI CONSALTER SCHENATTO, 

AMÉLIA CARRARA SCHENATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CECILIA DE LIMA 
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GONÇALVES - OAB:MT/9062-B

 Tendo em vista que os executados foram devidamente intimados e não 

constituíram novo procurador nos autos, o feito prosseguirá 

independentemente de suas intimações quanto aos atos processuais.

O pedido de penhora do faturamento diário da empresa pertencente aos 

executados já foi objeto de decisão às fls. 178/180.

 De outro lado, se mostra cabível o pleito de penhora de ativos financeiros 

em nome dos executados, uma vez que o artigo 835 do CPC/2015 

estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, por meio da 

penhora ”online”, conforme dispõe o art. 853 do CPC/2015, e consoante 

regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela Corregedoria 

Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome dos 

executados VANDERLEI CONSALTER SCHENATTO – CPF n.º 

109.144.471-49 e AMÉLIA CARRARA SCHENATTO – CPF nº. 

299.924.78-87, até o limite do crédito exequendo (R$ 25.262,06 – vinte e 

cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e seis centavos), o que faço 

com fulcro no artigo 854 do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, cumpra-se a decisão 

de fls. 178/180, que determinou a penhora das cotas sociais.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 546 Nr: 604-75.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINI & SPADINI LTDA-ME, DAVID 

VERONESE AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, LUZIA ANGELICA ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Defiro a penhora da cota parte do executado, do imóvel indicado às fls. 

184, conforme matrícula atualizada (fls. 189/190), na forma do art. 845, 

§1º do CPC. Lavre-se o termo de penhora, ficando como depositário o 

executado David Veronese Agostini. Após, providencie-se a intimação do 

executado, seu cônjuge e co-proprietários da penhora. Após, promova-se 

a avaliação do bem.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 118649 Nr: 10967-67.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMINDO LELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro por ora, o pedido de fls. 107, tendo em vista que a intimação do 

executado é necessária, na forma do artigo 513, § 2º, do CPC. Assim, 

intime-se o exequente para depositar o valor da diligência para expedição 

de mandado de intimação, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 230681 Nr: 6027-49.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDECLEIA SANTANA DA SILVA, JHONNE WELKEN 

FERNANDES DA SILVA, JHOAN ERIK DA SILVA BEZERRA, JHOM 

EVERTON DA SILVA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENY ANGÉ SOLEDADE 

BITTENCOURT DE ARAÚJO - OAB:OAB/BA 29442

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 173/175. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo 

Código nº 6027-49.2015.811.0015 – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida por JANDECLEIA SANTANA DA 

SILVA, JHONNE WELKEN FERNANDES DA SILVA, JHOAN ERIK DA SILVA 

BEZERRA e JHOM EVERTON DA SILVA BEZERRA em face de TOKIO 

SEGURADORA S/A.

A representante dos menores deverá apresentar comprovantes dos 

depósitos em contas poupanças dos valores relativos a cada menor, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 274323 Nr: 12640-51.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO AZUL TRANSPORTES LTDA - EPP, 

MARCOS VINICIUS COLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes na fl. 203. Em consequência, 

com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

12640-51.2016.811.0015 – AÇÃO DE COBRANÇA movida por ITAÚ 

UNIBANCO S/A em face de MARCOS VINICIUS COLETTI.

Desentranhe-se a petição de fls. 23/28, uma vez que não pertence a este 

processo.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias. Sem custas, nos termos do art. 90, §3º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 30992 Nr: 1609-88.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE F. C. ALVES - ME, JOÃO BATISTA 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se o que foi determinado às fls. 168.

 Após o decurso do prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 182031 Nr: 2963-02.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/BA 31661-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP, Thiago de 

Siqueira Batista Macedo - OAB:OAB/MT.17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 87, uma vez que se trata de processo inserido 

nas metas do CNJ.

No entanto, às fls. 89 o requerente informa que não possui interesse na 

conversão da ação, desta forma deve indicar o endereço atualizado do 

requerido para a apreensão do bem, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

reste infrutífera, permanece a faculdade para a parte autora requerer a 

conversão da ação, nos termos do art. 4, caput, do Decreto-Lei nº 911/69, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8607 Nr: 1145-11.1996.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL ZAMBIAZI, DOLORES MARIA BELLO 

ZAMBIAZI, GASPAR LUIZ ZAMBIAZI, LAURO ANTÔNIO ZAMBIAZI, RUTH 

CRISTINA NEHLS, MARIA HELENA DE OLIVEIRA ZAMBIAZI, ERNANE 

ROQUE ZAMBIAZI, ENIO PAULO ZAMBIAZI, MARIA DE LOURDES LANGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do(Autor) (Adriano Athala de Oliveira Shcaira) 

para, em 05 (cinco) dias, comparecer na Central de Arquivos a fim de 

retirar os autos em carga, sob pena de devolução ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276819 Nr: 14141-40.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA BEZERRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ANTONIOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Certifico e dou fé que nesta data distribuí a carta precatória expedida 

para fins de CITAÇÃO com o número 1000041-57.2020.8.11.0101 para a 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLAÚDIA, conforme comprovante fl. 71.

Nos termos da legislação vigente, INTIMO A PARTE AUTORA para tomar 

ciência da expedição e acompanhar o andamento da carta precatória junto 

ao Juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 264987 Nr: 6507-90.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Ante a certidão de fls. 178, que noticia o óbito do requerente Antônio 

Ribeiro determino a suspensão do presente feito pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termo do artigo 313, inciso I, do CPC/2015.

Diligencie-se junto à advogada e ao cônjuge do requerente a fim de obter a 

certidão de óbito e intime-se os herdeiros para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 266110 Nr: 7146-11.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEGIANE DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdeson Pereira da Silva - 

OAB:15846 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado às fls. 71, uma vez que 

está registrado em nome da Colonizadora Sinop (fls. 87).

Ademais, conforme documentos de fls. 78/81, o compromisso de compra e 

venda do bem foi firmado com Célia de Jesus da Silva, não havendo 

comprovação de que o executado foi contemplado com o bem na partilha 

de bens divididos pela sua genitora (Célia de Jesus da Silva).

Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, n prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 122887 Nr: 2056-32.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI JOSÉ TRENTINI, SADY CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a penhora do bem objeto da matrícula de fls. 141. Lavre-se o termo, 

devendo permanecer o executado Sady Casonatto como depositário. 

Após, providencie-se a intimação do executado, seu cônjuge e credores 

hipotecários da penhora. Após, promova a avaliação do imóvel.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 205820 Nr: 7614-43.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS VALE DO PIQUIRI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO LOCATELLI - 

OAB:OAB/PR 37816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada para o 

cumprimento da obrigação (fls. 89), entretanto não efetuou o pagamento 

do débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 92) em 
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nome do executado COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLA 

LTDA – CNPJ nº 09.272.632/0003-40, até o limite do crédito exequendo de 

R$ 153.654,45 (cento e cinquenta e três mil seiscentos e cinquenta e 

quatro reais e quarenta e cinco centavos), o que faço com fulcro no artigo 

854 do CPC, bem como, a pesquisa de veículos registrados em nome da 

executada, por meio do Sistema RENAJUD.

Do mesmo modo, determino a pesquisa, junto ao sistema INFOJUD, de 

modo a obter as três últimas declarações de imposto de renda do 

executado.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 261440 Nr: 4557-46.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DA FONSECA CANETT JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - 

OAB:OAB/MT 17209-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS em face de MOACIR DA FONSECA CANETT 

JUNIOR, alegando que o requerido firmou o contrato nº 20023148706, para 

pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas, tendo como garantia a alienação 

fiduciária do veículo modelo Gol City 1.0MI TF8V, ano 2008, cor branca, 

placa JGI-4491, chassi 9BWCA05W78P119518. Aduz que o requerido se 

tornou inadimplente, razão pela qual pugnou, liminarmente, pela busca e 

apreensão do bem. Com a inicial, vieram os documentos de fls. 18/27.

A busca e apreensão foi deferida liminarmente, às fls. 32/33. O veículo foi 

apreendido e depositado em mãos do depositário indicado pela parte 

autora (fls. 77).

O requerido, devidamente citado (fls. 77verso), não contestou o pedido, 

nem quitou o débito, conforme certidão de fls. 83.

DECIDO

O requerido, embora tenha sido devidamente citado (fls. 77verso), deixou 

de contestar o pedido no prazo legal, conforme certidão de fls. 83. Assim, 

incidem os efeitos da revelia a que se refere o artigo 344 do Código de 

Processo Civil, cabendo o julgamento antecipado da lide, na forma 

preconizada pelo artigo 355, inciso II, do mesmo diploma legal.

Verificada a revelia, dela decorrem os seguintes efeitos: a) presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial; b) 

desnecessidade de o revel ser intimado dos atos processuais 

subsequentes (CPC 346).

Verifico, ademais, que o pedido inicial foi devidamente instruído com os 

documentos necessários para demonstrar a existência do negócio jurídico 

entre as partes, materializado pelo contrato de financiamento, em que o 

requerido se obrigou ao pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas mensais, 

no valor de R$ 508,92 (quinhentos e oito reais e noventa e dois centavos).

Consta do referido contrato que, em garantia do débito, o requerido alienou 

fiduciariamente em favor da parte autora o veículo descrito na inicial.

Observo, ainda, que a parte autora comprovou a mora do requerido, 

consubstanciada na notificação extrajudicial de fls. 23. Desta forma, o 

inadimplemento contratual acarreta a apreensão do bem, conforme dispõe 

o Decreto-lei nº 911/69, uma vez que a alienação fiduciária em garantia 

transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel 

alienada, independente da tradição efetiva do bem, tornando-se o 

alienante ou devedor possuidor direto e depositário com todas as 

responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil 

e penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, consolidando nas 

mãos da parte autora o domínio e a posse plena do veículo descrito na 

inicial Gol City 1.0MI TF8V - COR BRANCO – ANO/MODELO 2008 – PLACA 

JGI-4491– CHASSI: 9BWCA05W78P119518 – RENAVAM 000953720586), 

cuja apreensão liminar torno definitiva, sendo facultada a venda a 

terceiros, após o trânsito em julgado da sentença, respeitando-se os 

termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas/despesas 

processuais e honorários advocatícios, o qual o fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa.

Decorrido o prazo recursal, pagas as custas, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 182558 Nr: 3529-48.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR GARCIA MADEIRAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 207.32-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o pedido de conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de 

Execução às fls. 99, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar a expressa estimação pecuniária do valor do bem 

(planilha do débito atualizado) para o prosseguimento do feito.

 Após, atendidas as disposições contidas no art. 4º do Decreto-Lei nº 

911/69, determino a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação 

de Execução. Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EMENDA DA INICIAL - 

ALTERAÇÃO DO PEDIDO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE - ARTS. 264 E 294 DO CPC - 

ART. 5º DO DECRETO-LEI N. 911/69 - PEDIDO NÃO APRECIADO - FEITO 

EXINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA CITRA PETITA - 

RECURSO PROVIDO. É nula a sentença que não aprecia pedido formulado 

pelas partes, o que impõe sua desconstituição. Se o réu ainda não foi 

citado, é cabível a emenda à inicial aditando o pedido para que a ação siga 

o rito da execução por título extrajudicial (arts. 264 e 294 do CPC e art. 5º 

do Decreto-Lei n. 911/69)”. (Ap 51586/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/05/2015, 

Publicado no DJE 01/06/2015).

Desta forma, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar o atual endereço do devedor. Após, providencie-se a citação 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena 

de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da execução 

(art. 829, caput, e 830, c.c. art. 831, ambos do CPC).

Para as hipóteses de pronto pagamento ou não oferecimento de embargos 

à execução, fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela 

metade em caso de satisfação integral da dívida no prazo a que alude o 

art. 829, caput, do CPC. (§1º, do art. 827, do CPC).

Procedida à citação, deverá o Oficial de Justiça devolver em cartório a 

primeira via do mandado para fins de contagem do prazo para oposição de 

embargos, retendo consigo a segunda via, para efeito de penhora.

Não paga a dívida no prazo legal, deverá o Sr. Oficial de Justiça, proceder 

à penhora e respectiva avalição de tantos bens quantos bastem para 

satisfação do crédito, intimando o devedor e seu cônjuge, caso a penhora 

recaia em bem imóvel, conforme dispõe o artigo 841 do Código de 

Processo Civil.

Se o Oficial de Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bem quantos bastem para garantir a execução, procedendo-se nos 

termos do art. 830, do CPC.

Cientifique-se o executado de que poderá, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor à 

execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 915 e 919, do CPC).

Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo 

o débito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em 

execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja 

admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, 

CPC).

Intime-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 615 de 852



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 191076 Nr: 12706-36.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANIELLI DA SILVA LEITE PEREIRA, KETLEN RIBEIRO DE 

ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Luis da Silva - OAB:16561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT

 Diante do cumprimento da obrigação, expeça-se alvará eletrônico para 

levantamento dos valores depositados (fls. 100verso), transferindo o 

valor vinculado aos autos para a conta indicada às fls. 104, em favor do 

patrono das exequentes, tendo em vista que este possui poderes 

específicos para receber (fls. 32).

Após, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 97871 Nr: 4892-46.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. C AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEREIRA TRANSPORTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILIO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:MT/14.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 131/132, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do processo Código nº 4892-46.2008.811.0015 – AÇÃO 

MONITÓRIA convertida em AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por S.C. AUTO 

POSTO LTDA em face de CALDEIRA TRANSPORTES LTDA, até a data 

aprazada para o pagamento da última parcela informado no acordo.

Permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição até 

o decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 125466 Nr: 4679-69.2010.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE TESTA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, ANTONIO 

BEZERRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Previdelli - 

OAB:MT-6071-A, DAIANE CANAVERDE STROGULSKI - OAB:OAB/MT 

22.392, DEFENSOR PUBLICO - OAB:, SIMONE BESOLD - 

OAB:17.545-O-MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de 

declarar o domínio da requerente sobre o imóvel denominado Lote nº. 03, 

Quadra 20, situado no Setor Comercial, no loteamento denominado Cidade 

Sinop, com área de 455,00 M², registrado no Cartório de Registro de 

Imóveis de Cuiabá/MT, sob a matrícula de nº. 7.134.Deixo de condenar a 

parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, em razão de não ter oferecido resistência ao pedido. A 

propósito:“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – NÃO 

OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA AFASTADA - RECURSO 

PROVIDO. Não cabe impor os ônus da sucumbência àquele em nome de 

quem se acha registrado o imóvel sub judice, quando, citado, não oferece 

qualquer resistência à pretensão inicial. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO - APELAÇÃO Nº 50778/2017 - NÚMERO DO 

P R O T O C O L O :  5 0 7 7 8 / 2 0 1 7  D A T A  D E  J U L G A M E N T O : 

05-07-2017).Transitada esta em julgado, expeça-se o necessário e, m 

seguida, arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123649 Nr: 2861-82.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA LTDA. - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOMAIOR ESTRUTURAS METÁLICAS 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME, JOSÉ LUIZ PAES DE BARROS, ISAIAS 

RAMOS PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Verifico que foram bloqueados valores em ativo não precificado junto ao 

Banco Itaú Unibanco S/A, em nome do executado José Luiz Paes de 

Barros. Assim, oficie-se a aludida instituição, solicitando informações 

sobre tais ativos, constando que o valor a ser bloqueado é de 

R$378.000,00.

Ademais, cientifique-se o aludido executado, no endereço em que foi 

citado (fls. 104), da indisponibilidade de valores de fls. , facultando-lhe 

apresentar manifestação comprovando eventual impenhorabilidade ou que 

o valor é excessivo, na forma do art. 854, § 3º,CPC, no prazo de cinco 

dias. Conste que, não havendo manifestação, a indisponibilidade será 

convertida em penhora, o valor será transferido para a conta judicial, 

fluindo automaticamente o prazo de quinze dias para impugnação.

Ademais, diante da indisponiblidade de valores do executado Isaias Ramos 

Pessoa, proceda-se à busca do endereço junto à instituição financeira e, 

após, cientifique-se o aludido executado, no endereço em que foi citado 

(fls. 104), da indisponibilidade de valores de fls. , facultando-lhe 

apresentar manifestação, comprovando eventual impenhorabilidade ou 

que o valor é excessivo, na forma do art. 854, § 3º,CPC, no prazo de 

cinco dias. Conste que, não havendo manifestação, a indisponibilidade 

será convertida em penhora, fluindo automaticamente o prazo de quinze 

dias para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 184475 Nr: 5552-64.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLY CAVALHEIRO DORNELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação (fls. 110), entretanto não efetuou o pagamento do débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 114) em 

nome do executado ERLY CAVALHEIRO DORNELES – CPF nº 

015.285.661-73 até o limite do crédito exequendo de R$ 32.870,09 (trinta e 
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dois mil oitocentos e setenta reais e nove centavos) o que faço com fulcro 

no artigo 854 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos, para análise dos demais pedidos de 

fls 114.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 211180 Nr: 11903-19.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID POSPIECHAC - ME, DAVID POSPIECHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação (fls. 42). Entretanto não efetuou o pagamento do débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 50/51) em 

nome dos executados DAVID POSPIECHAC – ME LANCHONETE E 

RESTAURANTE TARUMÃS LTDA – CNPJ nº 05.415.650/0001-11 e DAVID 

POSPIECHA – CPF nº 104.427.401-82 até o limite do crédito exequendo de 

R$ 285.893,17 (duzentos e oitenta e cinco mil oitocentos e noventa e três 

reais e dezessete centavos) o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 233912 Nr: 8028-07.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER LEONIR MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRASIL PIETROBON 

MAGALHÃES - OAB:18177/MT, SIMONE BATISTA DOS SANTOS 

MAGALHÃES - OAB:5190-B/MT

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada para o 

cumprimento da obrigação (fls. 123), entretanto não efetuou o pagamento 

do débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 121) em 

nome do executado VAGNER LEONIR MACHADO – CPF nº 

769.084.451-00, até o limite do crédito exequendo de R$ 40.791,91 

(quarenta mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e um centavos), 

o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC, bem como, a pesquisa de 

veículos registrados em nome da executada, por meio do Sistema 

RENAJUD.

Do mesmo modo, determino a emissão de certidão de dívida judicial para o 

protesto de sentença líquida, na forma do art. 517 do CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 86943 Nr: 4383-52.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. MIRANDA DE OLIVEIRA ME, VALDIR 

APARECIDO SARTORELO, MOISÉS MIRANDA DE OLIVEIRA, DIVA 

MORTELARO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação (fls. 45). Entretanto não efetuou o pagamento do débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 126) em 

nome dos executados M MIRANDA DE OLIVEIRA – ME – CNPJ nº 

26.780.650/0001-90, VALDIR APARECIDO SARTORELO – CPF nº 

017.592.898-33, MOISES MIRANDA DE OLIVEIRA – CPF nº 067.551.519-04 

e DIVA SORTELARO DE OLIVEIRA – CPF nº 877.572.571-15, até o limite do 

crédito exequendo de R$ 251.530,49 (duzentos e cinquenta e um mil 

quinhentos e trinta reais e quarenta e nove centavos) o que faço com 

fulcro no artigo 854 do CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 173990 Nr: 9301-26.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA ELIANA DA SILVA, JORGE CELSO DE 

OLIVEIRA - ESPÓLIO, ROSA ELIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação (fls. 84). Entretanto não efetuou o pagamento do débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 
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por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 71) em 

nome da executada ROSA ELIANA DA SILVA – CPF nº 878.586.491-91 

até o limite do crédito exequendo de R$ 72.489,48 (setenta e dois mil 

quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) o que 

faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 203469 Nr: 5749-82.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ LUCKMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação (fls. 35). Entretanto não efetuou o pagamento do débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 89) em 

nome do executado ANDRE LUIZ LUCKMANN – CPF nº 017.198.191-06 até 

o limite do crédito exequendo de R$ 5.744,70 (cinco mil setecentos e 

quarenta e quatro mil reais e setenta centavos) o que faço com fulcro no 

artigo 854 do CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123649 Nr: 2861-82.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA LTDA. - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOMAIOR ESTRUTURAS METÁLICAS 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME, JOSÉ LUIZ PAES DE BARROS, ISAIAS 

RAMOS PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação (fls. 104, 124/127 e 161/164). Entretanto não efetuou o 

pagamento do débito.

Assim, com fulcro no art. 782, §3º do CPC. Oficie-se ao Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de incluir o nome dos 

executados AÇOMAIOR ESTRUTURAS METÁLICAS COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA ME, JOSÉ LUIZ PAES DE BARROS e ISAIAS RAMOS 

PESSOA em seus cadastros.

Outrossim, autorizo a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 198/199) 

em nome dos executados AÇOMAIOR ESTRUTURAS METÁLICAS 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME – CNPJ nº 07.460.180/0001-33, JOSÉ 

LUIZ PAES DE BARROS – CPF nº 109.549.701-44 e ISAIAS RAMOS 

PESSOA – CPF nº 426.010.371-72 até o limite do crédito exequendo de R$ 

378.094,91 (trezentos e setenta e oito mil e noventa e quatro reais e 

noventa e um centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC; bem 

como, proceda a pesquisa de veículos registrados em nome dos 

executados, por meio do Sistema RENAJUD.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 164862 Nr: 12808-29.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSP COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA, VOLNEI 

SABINI PINTO, CARLOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Ante a ausencia de manifestação do executado, converto em penhora a 

indiponibilidade de valores, determinando seja transferido o montante 

bloqueado à conta judicial.

 Tendo em vista que , em consulta à instituição em que se deu o bloqueio 

(Caixa Economica Federal), foi obtido o endereço do executado Carlos de 

Almeida, a saber: Rua Leonardo Tetto, 213, Itajaí/SC - 88.306.140, 

determino seja expedida carta de intimação para o aludido endereço. 

Deverá constar da carta a intimação do executado da penhora on line, no 

valor de R$ 2.981,28, facultando-lhe apresentar impugnação à penhora, 

no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 37932 Nr: 643-91.2004.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS APARECIDO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO HENRIQUE DA FONSECA 

VITORINO - OAB:363392, BRUNA PERRONE ARAGÃO - OAB:OAB/RJ 

120712, DANIEL VIANA DE MELO - OAB:309229, MÔNICA FONSECA DA 

COSTA - OAB:OAB/RJ 137.841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes nas fls. 228/229. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo 

Código nº 643-91.2004.811.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por 
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BASF S/A em face de MARCOS APARECIDO DE ANDRADE.

Providencie-se a baixa da penhora de fls. 186.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo executado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 86943 Nr: 4383-52.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. MIRANDA DE OLIVEIRA ME, VALDIR 

APARECIDO SARTORELO, MOISÉS MIRANDA DE OLIVEIRA, DIVA 

MORTELARO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 Código nº 86943

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que o valor localizado é 

irrisório em relação ao valor do débito, proceda-se o desbloqueio. 

Ademais, intime-se o exequente para dar seguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 211180 Nr: 11903-19.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID POSPIECHAC - ME, DAVID POSPIECHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 Código nº 211180

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC, intimem-se a 

parte executada David Pospiecha, na pessoa de seus advogados (fls. 

47), acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, efetuada no dia 

21/01/2020, no valor total de R$ 6.771,92 (seis mil setecentos e setenta e 

um reais e noventa e dois centavos), junto ao Banco do Brasil.

A parte executada poderá se manifestar, no intermédio de advogado, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, 

ficando ciente de que, não havendo manifestação, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, transferindo-se os valores para a conta 

única do TJ/MT, vinculada aos autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

A partir de então, fluirá automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para 

a impugnação da penhora, independentemente de nova intimação.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 233912 Nr: 8028-07.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER LEONIR MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRASIL PIETROBON 

MAGALHÃES - OAB:18177/MT, SIMONE BATISTA DOS SANTOS 

MAGALHÃES - OAB:5190-B/MT

 Código nº 233912

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC, intime-se 

pessoalmente o executado Vagner Leonir Machado, acerca da 

indisponibilidade dos ativos financeiros em suas contas bancárias, 

efetuada no dia 21/01/2020, no valor total de R$ 3.752,49 (três mil, 

setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

A parte executada poderá se manifestar, no intermédio de advogado, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, 

ficando ciente de que, não havendo manifestação, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, transferindo-se os valores para a conta 

única do TJ/MT, vinculada aos autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

A partir de então, fluirá automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para 

a impugnação da penhora, independentemente de nova intimação.

Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007758-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO DE OLIVEIRA OAB - MT24943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARILTO SOARES DE MOURA (REQUERIDO)

SILAS DE CARVALHO DIAS (REQUERIDO)

MARIO ANTONIO ESTEVES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1007758-58.2018.8.11.0015 Ante a ausência de 

citação do requerido Silas de Carvalho Dias, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 21 de maio de 2020, às 13h45min. Expeça-se carta 

de citação para o endereço obtido pelo Infojud: Rua Sebastião Sales 

Mendes, n.º 1877, Jardim Vitória Régia, Sinop/MT. Caso não seja 

localizado, cite-se por edital. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000416-25.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

NOESTRA DOS SANTOS OAB - 496.158.232-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SADI RAMOS PRIETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1000416-25.2020.8.11.0015 Tendo em vista que 

a inicial foi endereçada à Vara de Família e Sucessões dessa Comarca, 

determino a redistribuição do feito para o juízo competente, com as baixas 

necessárias. Intime-se. JM

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005944-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FATIMA CARNEZELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROGERIO DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RIELY CAMILO BORDINI OAB - SP387986 (ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1005944-11.2018.8.11.0015 Trata-se de Ação 
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de Execução, na qual o executado compareceu espontaneamente nos 

autos (ID: 18849937), dando-se por citado da presente demanda, 

conforme preceitua o artigo 239, § 1º, do CPC. No Id. 18850198, o 

executado ofereceu bens para a penhora, sustentando serem avaliados 

em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). No entanto, no Id. 19235159, a 

exequente se manifestou informando a ausência de interesse na penhora 

dos bens indicados pelo executado, pugnando pela penhora dos bens 

móveis indicados no Id. 18733257, sendo eles, 03 (três) veículos de 

propriedade do executado comprovados pelos documentos juntados no Id. 

18733263/ 18733266 e dos bens imóveis indicados no Id. 18774770, 

sendo eles, 03 (três) imóveis localizados no município de Nova 

Bandeirante, acompanhados de suas respectivas matrículas no Id. 

18774773/18774777. No Id. 18775221, a parte autora juntou documentos 

informando que providenciou a averbação no prontuário dos veículos, do 

ajuizamento da ação; bem como, no Id. 19339813/19339812 providenciou 

a averbação nas matrículas dos imóveis mencionados anteriormente no Id. 

18774770, nos termos do artigo 828, do CPC. DECIDO: Verifico que a 

exequente pugna pela penhora dos bens indicados nos Ids: 18733257 e 

18774770. Tendo em vista que a parte autora juntou documentos que 

comprovam que os bens são de titularidade do executado, defiro a 

penhora dos imoveis objeto das matrículas de Id. 18774773/18774777, 

observando-se a cota parte pertencente ao executado. Lavre-se o termo, 

devendo permanecer o executado João Rogério de Souza como 

depositário. Após, providencie-se a intimação do executado, seu cônjuge 

e co-proprietarios da penhora. Após, promova-se a avaliação dos imóveis. 

Quanto aos veículos, expeça-se mandado de penhora e avaliação. 

Intime-se. tf

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010820-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELGA SLAVINSKI WINCKLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON DE SOUZA COSTA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1010820-09.2018.8.11.0015 A gratuidade da justiça é 

benefício destinado aos hipossuficientes, que não tem condições de litigar 

sem prejuízo do próprio sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece que a 

parte gozara dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante 

simples afirmação da sua hipossuficiência. Entretanto, a presunção 

instituída na referida Lei não é absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se 

os elementos existentes nos autos indicam a necessidade da concessão 

do benefício. O Código de Processo Civil de 2015, no caput do artigo 98, 

dispõe sobre aqueles que podem ser beneficiários da justiça gratuita: “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”. No caso dos autos, verifico não haver qualquer indicação de que a 

requerente não possa assumir as despesas processuais, tendo em vista 

que apresentou somente a declaração de hipossuficiência e o 

comprovante de pró-labore no valor de R$ 1.980,00 (mil, novecentos e 

oitenta reais), em que figura como sócia-administradora da empresa 

Winckler Comércio de Pães LTDA. Tal comprovante, contudo, não 

demonstra a impossibilidade financeira da requerente para o pagamento 

das custas processuais, mesmo porque, sequer foi apresentada sua 

declaração de imposto de renda ou outros documentos aptos a 

demonstrar a hipossuficiência. Ademais, é possível observar que, na 

partilha de bens representada pelo documento do id. 18743181, a fração 

dos bens atribuídos à requerente correspondente ao valor de R$ 

882.052,66 (oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos). 

Logo, nota-se que a requerente pode arcar com os custos do processo, 

não fazendo jus ao benefício pretendido. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA 

FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICÊNCIA – ELEMENTOS NOS 

AUTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO – 

RECURSO DESPROVIDO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é 

garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2- Embora a Lei nº 1.060/50 admita a simples 

alegação de pobreza para a concessão da justiça gratuita, pode o juiz 

indeferir os benefícios com base nas peculiaridades do caso, se houver 

nos autos elementos que afastem a presunção de miserabilidade.” (TJMT – 

AI 1014128-35.2017.8.11.0000, Rel. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

20/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018) “AGRAVO REGIMENTAL - 

DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

DECISÃO QUE INDEFERE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita é de caráter 

restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes 

menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, 

motivo pelo qual somente pode ser deferida quando comprovada a 

condição especial por qual passa a parte, nos termos do o inciso LXXIV, 

do art. 5º da Constituição Federal.” (AgR 103506/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015). Assim, indefiro a 

gratuidade a justiça, determinando a intimação do requerente para recolher 

as custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007548-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIRO CAPANEMA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1007548-70.2019.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC. (827, caput, §1º, do CPC). 3- Não paga a dívida no prazo legal, 

deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o devedor e 

seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme dispõe o 

artigo 841 do Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, do CPC. 5- 

Cientifique-se o executado de que poderá, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor a 

execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 915 e 919, do CPC). 6- 

Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo 

o débito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em 

execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja 

admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, 

CPC). Intime-se. tf

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001310-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO AZUL TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

ANTONIO MARCOS DOS REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALGAS RODRIGUES OAB - MT13319/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 620 de 852



GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1001310-40.2016.8.11.0015 Cuida-se de 

AÇÃO DE execução por título EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL movida por 

BANCO BRADESCO S/A em face de RIO AZUL TRANSPORTES LTDA EPP 

e ANTONIO MARCOS DOS REIS. No Id. 23675861, o exequente se 

manifestou, informando que houve composição entre as partes, pugnando 

pela extinção do feito, ante a satisfação da obrigação. DECIDO. Diante do 

cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO 

EXTINTO o processo, com julgamento de mérito. Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. tf

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012503-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON AVELINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1012503-81.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no Id. 18220683. Em consequência, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo n° 

1012503-81.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de ADILSON 

AVELINO DA SILVA. Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo 

requerente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne 

às custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. JM

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013619-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE FORTUNATO DA SILVA 00180476106 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1013619-88.2019.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, acordo 

extrajudicial, formulado entre as partes no Id. 26829671. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo 

Código nº 1013619-88.2019.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

movida por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA em face de NEIDE FORTUNATO DA SILVA. Em consequencia, 

revogo a liminar, determinando a restituição do bem à parte requerida. 

Transitada esta em julgado, dê-se baixa em eventual restrição judicial. 

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. JM

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007046-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIPAGRO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MELLO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1007046-34.2019.8.11.015 HOMOLOGO A 

TRANSAÇÃO entabulada entre as partes no Id. , para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e determino a SUSPENSÃO do processo n° 

1006462-64.2019.8.11.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS 

EXTRAJUDICIAIS (DUPLICATAS) movida por DIPAGRO LTDA em face de 

JORGE LUIZ MELLO JUNIOR até a data aprazada para o pagamento da 

última parcela informada no acordo. Decorrido o prazo da suspensão, o 

que deverá ser certificado, intime-se a parte autora para que se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. JM

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001154-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS OAB - SP157721 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENAIDE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1001154-47.2019.8.11.0015 Cuida-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido liminar, movida PORTOSEG 

S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO alegando que celebrou 

contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, sob o nº 

001920007930, no valor total de R$ 27.683,04 (vinte e sete mil e 

seiscentos e oitenta e três reais e quatro centavos), tendo como garantia 

o veículo modelo Automóvel – Veículo Marca: VOLKSWAGEN; 

Ano/Modelo: 2005/2006; Modelo: FOX 1.0 FLEX; - Placa: KAB7161; Chassi: 

9BWKA05Z064125648; Cor: PRATA. Que o requerido se tornou 

inadimplente com as parcela de número 25, razão pela qual pugnou, 

liminarmente, pela busca e apreensão do bem. Com a inicial, vieram os 

documentos de Id.17699790/17700242/17700243/17700244. A busca e 

apreensão foi deferida liminarmente no Id. 22479805. O veículo foi 

apreendido e depositado em mãos do depositário indicado pela parte 

autora (ID:23823016). O requerido, devidamente citado (ID: 23823013), 

não contestou o pedido, nem quitou o débito, conforme certidão de Id. 

28012759. DECIDO O requerido, embora tenha sido devidamente citado 

(ID:23823013), deixou de contestar o pedido no prazo legal, conforme 

certidão de Id. 28012759. Assim, incidem os efeitos da revelia a que se 

refere o artigo 344 do Código de Processo Civil, cabendo o julgamento 

antecipado da lide, na forma preconizada pelo artigo 355, inciso II, do 

mesmo diploma legal. Verificada a revelia, dela decorrem os seguintes 

efeitos: a) presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na 

petição inicial; b) desnecessidade de o revel ser intimado dos atos 

processuais subsequentes (CPC 346). Verifico, ademais, que o pedido 

inicial foi devidamente instruído com os documentos necessários para 

demonstrar a existência do negócio jurídico entre as partes, materializado 

pelo contrato de alienação, em que o requerido se obrigou ao pagamento 

de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais no valor de R$ 576,73 

(quinhentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos). Consta do 

referido contrato que, em garantia do débito, o requerido alienou 

fiduciariamente em favor da parte autora o veículo descrito na inicial. 

Observo, ainda, que a parte autora comprovou a mora do requerido, 

consubstanciada na notificação extrajudicial, conforme se vê no 

documento de Id. 17700242. Desta forma, o inadimplemento contratual 

acarreta a rescisão do pacto, com a consequente apreensão do bem, 

conforme dispõe o Decreto-lei nº 911/69, uma vez que a alienação 

fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse 

indireta da coisa móvel alienada, independente da tradição efetiva do bem, 

tornando-se o alienante ou devedor possuidor direto e depositário com 

todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com 

a lei civil e penal. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE consolidando 

nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena do veículo descrito na 

inicial (MARCA: VOLKSWAGEN; ANO/MODELO: 2005/2006; MODELO: FOX 

1.0 FLEX; - PLACA: KAB7161; CHASSI: 9BWKA05Z064125648; COR: 
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PRATA), cuja apreensão liminar torno definitiva, sendo facultada a venda 

a terceiros, após o trânsito em julgado da sentença, respeitando-se os 

termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, 

o qual o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Decorrido o 

prazo recursal, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no 

que concerne as custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. JM

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014545-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA ROSA BERTOLDO (REQUERENTE)

RENATO CHEROBIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23586/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO UILIAN BERTOLDO CHEROBIN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1014545-69.2019.8.11.0015 obs: dr, sao dois requerentes, ambos os pais 

do requerido, Vistos. 1. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em 

conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. O benefício 

compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do 

Código de Processo Civil. 2. Cite-se e intime-se o(a) interditando(a) para 

audiência de entrevista que designo para o dia 25 de março de 2020, às 

14:00 horas, nos termos do art. 751 do Código de Processo Civil. 3. 

Considerando os fatos alegados, mormente o estado de saúde do(a) 

interditando(a) e a necessidade de ampará-lo(a) material e socialmente, 

com fulcro no artigo 749, parágrafo único, Código de Processo Civil, 

nomeio como curador(a) provisório(a) do(a) interditando(a) a parte autora 

mediante compromisso, para fins de representação e recebimento de 

benefício previdenciário. 3.1. Lavre-se o competente termo de curatela 

provisória, devendo constar que é terminantemente vedada a alienação ou 

oneração de bens móveis e imóveis, pertencentes ao(à) interditando(a), 

salvo com autorização judicial. 4. Deixo de nomear a Defensoria Pública 

como curadora especial do(a) interditando(a), conforme atual 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 

1.099.458/PR; AgInt no REsp 1692469/SP; AgInt no REsp 1652854/SP; 

AgInt no REsp 1620348/SP; AgInt no REsp 1707902/SP; AgInt no AREsp 

1202068/SP; AgInt no REsp 1603703/SP; AgInt nos EDcl no REsp 

1604162/SP; REsp 1.632.344/RS; REsp 1.809.445/SP; AREsp 

1.561.724-MT. 5. Considerando o disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei 

13.146/2015 c/c 753, §§ 1º e 2º, do CPC, determino a avaliação da 

deficiência do (a) interditando (a) pelo critério biopsicossocial, a ser 

realizada pela equipe multiprofissional e interdisciplinar desta Comarca, 

devendo ser considerados os impedimentos nas funções e nas estruturas 

do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação 

no desempenho de atividades e a restrição de participação do(a) 

interditando(a), tudo de maneira a apresentar laudo conclusivo sobre a 

sua capacidade para praticar atos da vida civil, indicando, inclusive, 

especificadamente, se o caso, os atos para os quais haverá necessidade 

de curatela, o que deve ser feito no prazo de 15 (quinze) dias. 6. 

Atente-se a Secretaria que o laudo pericial deverá ser juntado aos autos 

antes da data designada para a audiência de entrevista. 7. Intime-se, 

inclusive o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 06 de dezembro de 2019. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz de Direito #

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183285 Nr: 4296-86.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDOF, PHDO, KRFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

(UniJuris -UNIC) - OAB:OAB/MT19.060, MAYARA TONETT G. S. 

WEIRICH (Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública -Varzea 

Grande/MT - OAB:

 IMPULSIONO os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) PARTE EXEQUENTE para que, querendo e dentro do prazo de 

5(cinco) dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR acerca 

do(a/s) DESPACHO que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).(54) sob pena 

de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO nos termos do inciso III, do Art. 485 do 

CPC/15:

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124792 Nr: 4005-91.2010.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDAMC, VDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOC-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) PARTE REQUERENTE para que, querendo e dentro do prazo de 

5(cinco) dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR acerca 

do(a/s) ITEM 3 DO DESPACHO que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).

(111) sob pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO nos termos do inciso III, 

do Art. 485 do CPC/15:

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269177 Nr: 9252-43.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NA, YAMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA 

BONDESPACHO DO NASCIMENTO - OAB:MT/16512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Intimação do advogado do( Requerente) (Claudia Santana s. 

Bondespacho doNascimento) para, em 05 (cinco) dias, comparecer na 

Central de Arquivos a fim de retirar os autos em carga, sob pena de 

devolução ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259395 Nr: 3324-14.2016.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO HENRIQUE BONETTI - 

OAB:OAB/MT 22.803, VALÉRIA APARECIDA CASTILHO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 17.770-B

 Intimação do advogado do(Requerente) (Ercilio Martini Junior) para, em 05 

(cinco) dias, comparecer na Central de Arquivos a fim de retirar os autos 

em carga, sob pena de devolução ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187461 Nr: 8702-53.2013.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DE LIMA CORDEIRO 

JUNIOR - OAB:13735/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) PARTE REQUERENTE para que, querendo e dentro do prazo de 

5(cinco) dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR acerca 

do(a/s) ITEM 3 DO DESPACHO que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).

(63) sob pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO nos termos do inciso III, 

do Art. 485 do CPC/15:

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128222 Nr: 7437-21.2010.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 INTIMO o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) REQUERIDO para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, a apresentar 

CONTRARRAZÕES (Recurso de Apelação).

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

 CERTIDÃO DE PRAZO

 Certifico que o RECURSO DE APELAÇÃO , que se encontra nestes autos 

na(s) Fl(s).(168/177) apresentado É TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212906 Nr: 13375-55.2014.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDC, RPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS 

DE MIRANDA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA PÚBL.

 Certifico que, nesta data, encaminho os autos ao membro da Defensoria 

Pública que representa a parte requerida, Carlito da Cruz, para que no 

prazo de 30 dias se manifestar em relação às folhas 67/71.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 278839 Nr: 15323-61.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDSM, CRPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Roberto Goes - 

OAB:20980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOISE ALVES PEREIRA - 

OAB:20.461/O, JULIO APARECIDO DA SILVA - OAB:22.094/MT, 

Leandro de Assis Conceição - OAB:OAB/MT 21.479

 Vistos.

1. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

entabulado entre as partes (f. 46/47).

2. Suspendo o feito até o cumprimento integral da obrigação.

3. Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos informando se houve o 

cumprimento integral da obrigação alimentar, consignando-se que a inércia 

ensejará na presunção de pagamento integral do débito e a consequente 

extinção da presente execução.

4. No mais, diante do acordado e da manifestação de f. 45, proceda-se à 

baixa do mandado de prisão expedido via sistema BNMP.

5. Após, conclusos para deliberação.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Serve a presente decisão como mandado.

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 112150 Nr: 4507-64.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UTILITÁRIO AUTO PEÇAS LTDA., 

CLAUDIMILSON PESENTE, JULIANE PITOL, CLEUZA KAMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA - 

OAB:18.573-MT

 “Ex positis”, REJEITO a presente EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, 

DETERMINANDO o PROSSEGUIMENTO da EXECUÇÃO até seus ulteriores 

termos.DEIXO de CONDENAR em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que 

não é admitido em objeção de pré-executividade quando rejeitada. Isso 

porque, na execução, já de antemão é fixada a verba honorária e a 

superveniência do incidente, que nada mais é que a participação no 

processo em que foi previamente estipulada a verba honorária, não altera 

essa fixação. Vencido o Executado, como a verba de sucumbência já foi 

previamente fixada, não cabe nova condenação.INTIMEM-SE as partes 

desta DECISÃO.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174649 Nr: 10122-30.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ANGELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA SILVIA ROSA DIAS - 

OAB:5421-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerente para manifestar-se,no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição do INSS solicitando a 

retificação do valor do Precatório Requisitório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223727 Nr: 1897-16.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI NESTOR SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE, QUERENDO APRESENTE 

IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DO REQUERIDO.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112150 Nr: 4507-64.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UTILITÁRIO AUTO PEÇAS LTDA., 

CLAUDIMILSON PESENTE, JULIANE PITOL, CLEUZA KAMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA - 

OAB:18.573-MT

 INTIMAÇÃO do advogado do(a)executado da decisão de fls. 111/115, 

abaixo transcrita: "Vistos etc. (...)“Ex positis”, REJEITO a presente 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, DETERMINANDO o PROSSEGUIMENTO 

da EXECUÇÃO até seus ulteriores termos. DEIXO de CONDENAR em 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que não é admitido em objeção de 

pré-executividade quando rejeitada. Isso porque, na execução, já de 

antemão é fixada a verba honorária e a superveniência do incidente, que 

nada mais é que a participação no processo em que foi previamente 

estipulada a verba honorária, não altera essa fixação. Vencido o 

Executado, como a verba de sucumbência já foi previamente fixada, não 

cabe nova condenação. INTIMEM-SE as partes desta DECISÃO. Às 

providências. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300055 Nr: 8470-02.2017.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO VASCONCELOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13535/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 121/122, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231308 Nr: 6416-34.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGARBI & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TRINDADE SANTOS - 

OAB:OAB/MT 27.343, ODALGIR SGARBI JUNIOR - OAB:11130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do(REQUERENTE) (FERNANDA TRINDADE 

SANTOS) para, em 05 (cinco) dias, comparecer na Central de Arquivos a 

fim de retirar os autos em carga, sob pena de devolução ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000326-17.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000326-17.2020.8.11.0015 AUTOR(A): ATACADAO S.A. REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA proposta por ATACADÃO S.A em desfavor de MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT. Aduz a inicial que “o Autor consiste numa sociedade anônima 

que atua no comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios – hipermercados, sendo fato 

público e notório que iniciou suas atividades neste município de Sinop- MT 

ainda no ano de 2008 (mês de outubro), após a conclusão das obras e 

inauguração do seu estabelecimento empresarial, situado na Rua João 

Pedro Moreira de Carvalho, nº 4.240, Jardim Planalto”. Informa que 

“quando da sua instalação em Sinop- MT, o Atacadão S.A. foi beneficiário 

da Lei Ordinária Municipal nº 1.022/2008, de 22 de abril de 2008, que lhe 

concedeu isenção de 10 (dez) anos a título de IPTU e de ISSQN incidentes 

sobre o imóvel objeto do investimento, em contrapartida aos inúmeros e 

importantes empregos diretos e indiretos gerados por este hipermercado”, 

no entanto, “recentemente, em 12/09/2019, este Autor foi surpreendido 

pela Prefeitura de Sinop com o Ofício nº 60/CAD/2019, que lhe ofereceu o 

“REFIS Programa de Recuperação Fiscal”, noticiando a existência de 

pendências no seu imóvel (código nº 01.008.033.999.002), relativo a 

aprovação de projetos/ISSQN (obra) e coleta de lixo que se encontram na 

dívida ativa”. Esclarece que “no aludido relatório de débitos fiscais, 

apontou-se um valor de R$257.935,30 (duzentos e cinquenta e sete mil, 

novecentos e trinta e cinco reais e trinta centavos) a título de alvará de 

construção/ISSQN (obra), além de R$2.178,75 (dois mil, cento e setenta e 

oito reais e setenta e cinco centavos) a título de taxa do lixo” e que “em 

20/09/2019, com o condão de esclarecer essa situação, o Atacadão S.A. 

solicitou administrativamente o inteiro teor dos referidos processos 

administrativos de lançamento nº 1925245/2017 (alvará de 

construção/ISSQN - obra) e 5389847/2018 (taxa do lixo), para averiguar a 

legalidade desses apontamentos de débitos, solicitando inclusive que o 

ente tributante informasse os respectivos fundamentos legais, bem como, 

fornecesse cópia do(s) comprovante(s) de notificação do contribuinte”, 

salientando que “a taxa do lixo já foi paga e não é objeto de impugnação 

nesta ação”. Aduz, ainda, que “em resposta, o Município de Sinop apenas 

informou que o débito em questão foi instrumentalizado pelo Documento de 

Arrecadação Municipal - DAM nº 1925245/2017, e foi exarado de oficio 

quando do requerimento pela PRODEURBS para emissão do “HABITE-SE” 

em 2017, quando então foi exigido o ISSQN (obra) relativo a 16.818,29m² 

em complemento a metragem total construída do estabelecimento 

empresarial do Autor, destituído, no entanto, de formal ato administrativo 

de lançamento de ofício (auto de infração), sequer sendo apontando o 

adequado fundamento legal da cobrança nem apresentado a notificação 

do contribuinte”. Fundamenta que “além de violar a isenção concedida pela 

Lei Municipal nº 1.022/2008, referido débito fiscal necessita ser invalidado, 

também, pela ausência de regular constituição do crédito tributário 

(lançamento de ofício – condição legal para a exigibilidade do tributo), 

porquanto obrigação tributária alguma persiste sem a observância das 

diretrizes normativas dispostas no Código Tributário Municipal– CTM”. Por 

essas razões, REQUER, “a concessão do pedido de tutela antecipada, “in 

initio litis” e “inaudita altera pars”, com supedâneo no art. 151, V, do CTN e 

nos termos do art. 300 e ss. do CPC, ao menos até o julgamento final da 

presente lide, determinando-se a imediata suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário veiculado no Documento de Arrecadação Municipal – 

DAM nº 1925245/2017, no valor histórico de R$257.935,30 (duzentos e 

cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta centavos) a 

título de alvará de construção/ISSQN (obra) e atos de cobrança corolários 

(respectiva CDA, caso inscrito em Dívida Ativa), ante os inúmeros vícios 

que maculam a cobrança administrativa fiscal em voga, conforme se 

demonstrou ao longo dos tópicos supracitados, maiormente por restar 

cabalmente provada a ‘verossimilhança’ das afirmações apresentadas e o 

‘perigo na demora’ (periculum in mora) do provimento jurisdicional 

pretendido, diante da isenção que beneficia o Autor (cf. Lei Municipal nº 

1.022/2008) e do malsinado apontamento do débito em mero relatório 

fazendário de débitos fiscais, destituído da formal constituição de ofício 

(por Auto de Infração), nos termos da legislação tributária municipal (cf. 

arts. 4º, 41, 42 e 70 a 74 do CTM), porquanto promovida de forma ilícita e 

inadequada, sem oportunizar o devido processo legal, emitindo-se a 

correspondente Certidão Negativa de Débitos (CND) ou Positiva com Efeito 

de Negativa (CPEN)”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. 

Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS 

entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da 

Parte Geral do Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO 
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do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e 

a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o CPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 

urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Código Processo Civil, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere à TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA MERECE 

ACOLHIMENTO. “In casu” a Requerente se insurge em face do Documento 

de Arrecadação Municipal - DAM nº 1925245/2017, que segundo suas 

alegações, está eivado de ilegalidade, em razão da isenção tributária 

constante na Lei n° 1.022/2008, de 22 de abril de 2008, bem como pela 

ausência da regular constituição do crédito tributário de ofício pelo Fisco 

Municipal. Analisando os autos, verifica-se que o Documento de 

Arrecadação Municipal - DAM nº 1925245/2017 se refere à cobrança de 

Taxa de Alvará de Construção e de Imposto Sobre Serviço de Qualquer 

Natureza – ISSQN em face da Empresa Requerente. Pois bem. Através da 

Lei n° 1.022/2008, de 22 de abril de 2008, o Município de Sinop concedeu 

isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, incidente sobre o 

imóvel objeto do investimento e do Imposto sobre serviços de Qualquer 

Natureza - ISSQN, pelo período de 10 (dez) anos, à empresa Atacadão 

Distribuição, Comércio e Indústria Ltda., ora, Requerente. A teor do que 

dispõe o inciso II, do art. 111 do Código Tributário Nacional, a legislação 

tributária que disciplina sobre outorga de isenção interpretar-se-á 

literalmente, isto é, de forma restritiva, senão vejamos: “Art. 111. 

Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: (...) II - 

outorga de isenção;”. Desse modo, de acordo com a redação legal e com 

a interpretação que deve ser dada à norma, a isenção concedida à 

Requerente se refere, “in casu”, apenas ao Imposto sobre serviços de 

Qualquer Natureza – ISSQN não se estendendo a outros tributos, como as 

taxas. Em analogia, colaciono excertos de julgados: APELAÇÃO CÍVEL. 

IMPOSTO DE RENDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO. LEI 7.713/88. ISENÇÃO . 

SERVIDORA EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO 

RESTRITIVA E LITERAL DA ISENÇÃO . NÃO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA E 

CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito à 

isenção ao pagamento de imposto de renda é daqueles servidores que 

possuem moléstia grave e se encontram na condição de aposentados ou 

reformados, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A norma tributária deve 

ser interpretada de forma literal e restritiva, em se tratando de outorga de 

isenção (art. 111, II, do CTN). Na falta de previsão legal de isenção para os 

servidores da atividade, o reconhecimento da isenção e o pedido de 

repetição são indevidos. 3. A condenação nos ônus sucumbenciais é 

fundamentada no princípio da causalidade, ou seja, quem deu causa à 

instauração da demanda é o responsável pelas despesas decorrentes. 4. 

Ausente a comprovação de que a servidora requereu administrativamente 

o benefício da aposentadoria em data anterior à propositura da ação, não 

há que se falar em condenação do réu nos honorários advocatícios. De 

um lado porque não sucumbiu e de outro porque não deu causa ao 

ajuizamento da ação. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 

n.1128699, 20160110323362APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE 

OLIVEIRA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/10/2018, Publicado no 

DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295). Grifo nosso MANDADO DE SEGURANÇA. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. PVC. TAXA 

ANTIDUMPING. LEGALIDADE. RESOLUÇÃO CAMEX 51/2008. 

LEGITIMIDADE. APLICABILIDADE EM CONSONÂNCIA COM A LEI 

9.019/1995. ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 111 DO CTN. 

(...) 6. Tratando-se de norma isentiva, portanto, de caráter de exceção, a 

interpretação que deve ser dada é restritiva, nos termos do art. 111 do 

CTN, não cabendo ao Judiciário ampliá-la, estendendo-a para empresas 

tradings não contempladas no ato normativo. 7 Apelação da União e 

remessa oficial providas. Sentença reformada. (TRF-3 - ApReeNec: 

00101574820114036104 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

MARCELO SARAIVA, Data de Julgamento: 07/03/2018, QUARTA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/04/2018). Grifo nosso 

Dessa forma, a cobrança consubstanciada no Documento de 

Arrecadação Municipal - DAM nº 1925245/2017, no que tange ao Imposto 

sobre serviços de Qualquer Natureza – ISSQN é indevida, eis que a 

Requerente estava isenta do pagamento do referido imposto quando do 

lançamento do referido crédito tributário pelo Fisco, em 2017. Insta 

consignar, ademais, o crédito tributário é constituído através do 

lançamento, que nos termos do artigo 142 do CTN, ocorre quando a 

autoridade administrativa, após verificar a ocorrência do fato gerador, 

determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo, identifica o 

sujeito passivo e, se for o caso, aplica a penalidade cabível. O lançamento 

pode ser por declaração, homologação e de ofício, sendo este último 

realizado direta e exclusivamente pelo Fisco, seja por previsão legal, ou 

por desrespeito por parte do contribuinte das outras modalidades de 

lançamento acima mencionadas. No Documento de Arrecadação Municipal 

- DAM nº 1925245/2017 estão sendo cobrados dois tributos, a Taxa de 

Alvará de Construção e o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – 

ISSQN, ambos constituídos, neste caso, através de lançamento de ofício 

pelo Fisco Municipal. Nas hipóteses, portanto, em que a constituição do 

crédito tributário se dá por lançamento de ofício, é necessário cientificar o 

contribuinte para que este possa se defender ou realizar o pagamento. 

Nesse sentido, Leandro Paulsen, (Direito Tributário - Constituição e Código 

Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, Ed. Livraria do Advogado 

- 8ª Ed. - p. 1087) leciona que: "O lançamento é o ato que formaliza a 

verificação da ocorrência do fato gerador, a identificação do sujeito 

passivo e do montante devido, tendo eficácia constitutiva do crédito 

tributário por força de expressa previsão legal (art. 142 do CTN) e que se 

aperfeiçoa com a notificação ao sujeito passivo para que efetue o 

pagamento ou apresente impugnação". O art. 145 e o parágrafo único do 

art. 173, ambos do CTN, estabelecem a necessidade de notificação, sendo 

através dela, inclusive, que se dá conhecimento ao contribuinte da 

realização do ato administrativo constitutivo do crédito tributário, 

tornando-o exigível. Nesse sentido, a respeito da imprescindibilidade da 

notificação do contribuinte concernente ao lançamento do crédito 

tributário, excertos de julgados a seguir transcritos, indicam que esta deve 

ser realizada de forma pessoal: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR EDITAL. 

EXCEPCIONALIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. 1. É entendimento 

pacífico do STJ ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do 

contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, sendo a 

notificação editalícia permitida apenas nos casos em que for comprovado 

estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido. Precedentes: AgRg 

no AREsp 42.218/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, DJe 03/05/2013; AgRg no REsp 1.123.144/MG, Rel. Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14/10/2011; AgRg no REsp 

1.233.778/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 

30/08/2011 e REsp 1.199.572/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, DJe 22/09/2010. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no AREsp 524.888/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014). APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS – TRIBUTO SUJEITO A 

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL DO CONTRIBUINTE – CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DO CRÉDITO 

– DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE LANÇAR - RECURSO NÃO 

PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. O prazo decadencial deve ser 
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contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 

ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ. A 

constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do 

contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não 

interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN. O STJ firmou 

entendimento no sentido de ser imprescindível a notificação pessoal do 

contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, situação que 

não se verifica nos autos. A ausência de regular notificação do 

contribuinte importa na inocorrência de lançamento e constituição válida do 

crédito tributário. (N.U 0022439-16.2011.8.11.0041, MARCIO APARECIDO 

GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019). Grifo nosso. PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO\Recursos\Apelação APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

DO CONTRIBUINTE – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

NÃO PROVIDO. A falta de regular notificação do contribuinte no 

procedimento administrativo por meio do qual se deu a constituição do 

crédito não tributário impõe o reconhecimento da nulidade da execução 

por ausência de título executivo válido. O lançamento do ISSQN, 

denominado por homologação, é aquele em que se atribui ao contribuinte o 

dever de antecipadamente quitar o tributo, sem prévio exame da 

autoridade administrativa (art. 150 do CTN), no entanto, do lançamento, o 

contribuinte deve ser regularmente notificado, sob pena de se configurar 

cerceamento de defesa no âmbito administrativo e irregularidade do ato de 

constituição do crédito tributário. (N.U 0002135-42.2010.8.11.0037, 

MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019) Grifo 

nosso APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECADÊNCIA 

RECONHECIMETO DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE PEIMEIRA INSTÂNCIA - TLLF 

E ISSQN - PTA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO 

PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - NECESSIDADE - NOTIFICAÇÃO 

POR EDITAL - ENDEREÇO CERTO DO CONTRIBUINTE - IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – DECADÊNCIA VERIFICADA 

EM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE 1997 - ISSQN - 1998 - 

NÃO VERIFICAÇÃO DA DECADÊNCIA - ART. 173, I, DO CTN - EXTINÇÃO 

PARCIAL DA EXECUÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Embora dispensável a prévia 

instauração do PTA, o lançamento de ofício dos tributos, para que se torne 

eficaz, mormente quando este visa a obstaculizar a ocorrência da 

decadência, não prescinde da observância de regular notificação do 

contribuinte para pagamento ou impugnação da dívida cobrada. Inexistindo 

notificação regular do contribuinte, cujo direito à ampla defesa é 

assegurado constitucionalmente, o lançamento não se perfaz, não sendo 

regularmente constituído o crédito tributário. - Nos termos do art. 173, I, do 

CTN, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 

extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício 

seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Assim, 

tratando-se de cobrança de ISSQN relativa a alguns meses do ano de 

1998, o Município poderia constituí-los, no interstício entre 01/01/1999 a 

01/01/2004, o que se efetivou conforme CDA datada de 02/06/2003, 

sendo, ainda, a presente ação executiva interposta em 24/10/2003. (TJMG 

- Apelação Cível 1.0209.03.029125-3/001, Relator (a): Des.(a) Hilda 

Teixeira da Costa, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2014, 

publicação da sumula em 25/04/2014). Nesta toada, analisando os 

DOCUMENTOS carreados aos autos, ao que parece, o Fisco Municipal, ao 

efetuar de ofício o lançamento dos créditos tributários “sub judice”, não 

promoveu ciência ao contribuinte, chegando ao conhecimento deste, 

somente no ano de 2019, com o encaminhamento pela Secretaria de 

Finanças e Orçamento Diretoria de Administração Tributária do Ofício n° 

060/CAD/2019 oferecendo o “REFIS Programa de Recuperação Fiscal” 

para regularização das pendências no seu imóvel (código nº 

01.008.033.999.002), relativo à aprovação de projetos/ISSQN(obra) e 

coleta de lixo que se estavam na dívida ativa. Assim, diante da inexistência 

de prova da regularidade da notificação de lançamento, condição de 

eficácia e pressuposto de validade do ato administrativo, o crédito 

tributário fora constituído irregularmente, não tendo sido observado o 

princípio constitucional do devido processo legal. Nesse diapasão, em 

razão da inobservância da isenção tributária constante da Lei n° 

1.022/2008, da aparente ausência de regular constituição dos créditos 

tributários pelo Fisco Municipal, “in casu”, o ISSQN e a Taxa de Alvará de 

Construção, bem como pela simples possibilidade de suspensão das 

atividades comerciais da Empresa Requerente, ao se ver impossibilitada 

de emissão de notas fiscais, por débitos com o Fisco e a inclusão, em 

tese, indevida, do seu nome no SERASA, protesto ou outro Órgão de 

Restrição ao Crédito, já são suficientes para o deferimento da medida 

liminar, não sendo justo, nem razoável que tenha seu nome maculado 

frente ao mercado de credores, principalmente, pela atividade 

desenvolvida. Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos 

autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a 

concessão do PEDIDO LIMINAR, sendo de MEDIDA o seu DEFERIMENTO. 

“Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR no sentido de DETERMINAR a 

SUSPENSÃO da EXIGIBILIDADE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO veiculado no 

Documento de Arrecadação Municipal – DAM nº 1925245/2017, bem como 

dos ATOS de COBRANÇA COROLÁRIOS e a EMISSÃO da correspondente 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) ou POSITIVA COM EFEITO DE 

NEGATIVA (CPEN), salvo a EXISTÊNCIA de DÉBITOS NÃO DISCUTIDOS 

nestes autos. CITE-SE, INTIMANDO-SE o Requerido deste “decisum”, 

quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do 

prazo legal para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015. Após, INTIME-SE a parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO 

em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015. 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000424-02.2020.8.11.0015 REPRESENTANTE: JOSE FERREIRA NEVES 

IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR proposto por JOSÉ FERREIRA NEVES 

em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. Aduz na inicial que “o 

Impetrante, desde o ano de 2016, apresenta diagnostico de Edema 

Macular Diabético em ambos os olhos com necessidade de tratamento 

antiangiogênico intravítreo, conforme justificativa e relatório médico em 

Doc. 13 e Doc. 11 anexos, tendo como CID H36.0.” e “em razão do quadro 

clinicamente significativo, foi indicado o tratamento acima citado, com 

medicação antiangiogênica intravítrea a serem realizadas três aplicações 

em cada um os olhos, devendo ser uma a cada mês por três meses, para 

que posterior a isso possa ser feito uma reavaliação do paciente e 

verificar se há resposta ao tratamento, conforme relatório médico anexo 

(DOC. 04)”. Informa que “o presente tratamento tem como orçamento o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por aplicação, por ser aplicação de 

medicação intravítrea em ambiente de centro cirúrgico, sendo o custo total 

do tratamento em R$ 12.000,00 (doze mil reais)”, salientando que “a 

necessidade de o impetrante fazer três aplicações, em cada um dos 

olhos, por três meses, torna-se o valor situação abusiva ao idoso, 

considerando a sua incapacidade de arcar com tais medicamentos” e que 

“o medicamento indicado para o tratamento NÃO SE ENCONTRA no 

estoque atual de medicamentos da secretaria de saúde do Estado (DOC. 

12), não restando assim outro meio para o Impetrante buscar o devido 

tratamento”. Por essas razões, REQUER, “seja o pedido JULGADO 

TOTALMENTE PROCEDENTE, com a concessão definitiva da segurança, 

reconhecendo-se o direito líquido e certo do impetrante, para que o Réu 

seja condenado solidariamente ao fornecimento dos medicamentos de que 

o impetrante necessita, sejam aqueles específicos, indicados nesta inicial, 

de modo que se torne definitivo o teor da decisão antecipatória da tutela 

jurisdicional, ou outros também indicados posteriormente ao seu 

tratamento, e que lhe venham a ser prescritos por seu médico, e, tudo, por 

prazo indeterminado e até quando deles necessitar, sempre, nas 

quantidades que forem as prescritas pelo profissional médico que o 

assiste, garantindo-se, ainda, o fornecimento do produto do mesmo 

fabricante durante toda a duração do tratamento, cumprindo-se, também, 

os outros itens da Portaria 863 de 12 de novembro de 2002 do Ministério 

da Saúde, como única forma de garantir-lhe o direito à vida”. CARREOU os 
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DOCUMENTOS à INICIAL. É o Breve Relato. Decido. Cuida-se a presente 

demanda de MANDADO DE SEGURANÇA objetivando o fornecimento do 

medicamento antiangiogênica intravítrea, que figura como Autoridade 

Coatora o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO. Pois bem. Se depreende 

do artigo 17-B do REGIMENTO INTERNO deste TJMT: Art. 17-B – Às 

Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo 

competem: I - Processar e julgar: b) os mandados de segurança singular e 

coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa 

da Assembleia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do 

Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos 

Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do 

Estado Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da 

Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos 

Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do 

Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais 

dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia. No mesmo sentido, 

é a disposição contida na CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO: 

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça: I – processar e 

julgar, originariamente: (EC n.º 31/04) (...) g) o mandado de segurança e o 

habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da 

Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de 

Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador--Geral de Justiça, do 

Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público--Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (EC 

n.º 31/04). Nesse diapasão, este Juízo é ABSOLUTAMENTE 

INCOMPETENTE para processar e julgar a presente ação, cabendo sua 

análise a uma das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio 

Tribunal de Justiça. Como se sabe, a COMPETÊNCIA é um PRESSUPOSTO 

de desenvolvimento VÁLIDO e REGULAR do processo, sendo que a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA pode ser ARGUIDA em QUALQUER TEMPO 

ou INSTÂNCIA, e, por ser MATÉRIA de ORDEM PÚBLICA, DEVE ser 

DECLARADA de OFÍCIO pelo JUIZ. Pelas razões acima expostas, resta 

clara e evidente a COMPETÊNCIA do TRIBUNAL de JUSTIÇA para apreciar 

a matéria, razão pela qual DECLARO a INCOMPETÊNCIA deste Juízo. “Ex 

positis”, DECLARO INCOMPETENTE este Juízo Da Vara Especializada Da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop para o processo e julgamento dos 

presentes autos e DECLINO a COMPETÊNCIA em favor do EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, observadas as 

formalidades de estilo (CPC, art. 64, § 1°), com as anotações e baixas 

necessárias. INTIMEM-SE as partes desta decisão. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000262-07.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C R FILHO TRANSPORTES E LOJISTICA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA PÚBLICA 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000262-07.2020.8.11.0015 IMPETRANTE: C R FILHO TRANSPORTES E 

LOJISTICA IMPETRADO: GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO 

ELETRÔNICO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA 

PÚBLICA, SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

proposto por C R FILHO TRANSPORTES E LOJISTICA em desfavor do 

SENHOR GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO 

e do ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA. Aduz na inicial, 

que “a impetrante é pessoa jurídica de direito privado com CNAE de 

‘transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 

intermunicipal, interestadual e internacional’, cujo número da inscrição 

estadual é 13.794.836-0 com o código de atividade sob n. 4930-2/02”. 

Informa que “a Impetrada enquadrou a empresa no Regime de Apuração 

Normal do ICMS, em consonância com o artigo 131 do RICMS/2014”, 

contudo, “a empresa impetrante faz jus, também, ao enquadramento em 

Regime de Apuração Especial de recolhimento do ICMS, em consonância 

com o artigo 132 do RICMS/2014, do estado de Mato Grosso, bem como 

portaria 144/2006”. Sustenta que “a não inclusão do Regime Especial 

impõe ônus excessivo a empresa, já que a impetrante cumpre com todos 

os fundamentos legais para se enquadrar no regime ora exposto”. Por 

essas razões, REQUER, que seja “deferida a medida liminar, inaudita altera 

parte, a fim de estabelecer o recolhimento do tributo de ICMS da impetrante 

pelo Regime de Apuração Normal e no regime de recolhimento mensal de 

ICMS – RICMS/MT, em conformidade com o artigo 131 e incluindo o artigo 

132, e Portaria 144/2006 até a decisão final de mérito”. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. O MANDADO de 

SEGURANÇA é meio processual adequado, para proteger DIREITO 

LÍQUIDO e CERTO, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

alguém sofrer violação por parte de autoridade pública, conforme 

definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição da República). Ao 

utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de demonstrar, mediante PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA, com precisão e clareza, qual o direito líquido e certo 

próprio que pretende defender, porque, em ação dessa natureza, o que 

se pede não é a declaração de nulidade do ato impugnado, mas uma 

determinação à autoridade impetrada para que cesse a ofensa ao direito 

subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o titular de direito próprio pode 

impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo vindicar, em seu nome, 

direito alheio. Para a CONCESSÃO da LIMINAR em sede de mandado de 

segurança, mister se faz a constatação da existência dos REQUISITOS 

LEGAIS, quais sejam: a ofensa ao direito líquido e certo, o “FUMUS BONI 

JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. Para o professor Celso Agrícola Barbi, 

aliás, “a liquidez e certeza do direito é a primeira das condições da ação, 

no que toca ao mandado de segurança” (BARBI, Celso Agrícola. Do 

mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 1976. p. 77 ). 

Como afirmado anteriormente, a concessão da medida liminar em mandado 

de segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 1 – 

que haja relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o 

pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da ocorrência de lesão 

irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de 

ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a 

sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for 

reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do artigo 7º, 

inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. Sobre a possibilidade de concessão de 

LIMINAR em MANDADO de SEGURANÇA, transcrevo os ensinamentos de 

Rizzato Lara, em passagem irretocável: “Como na antecipação realizada 

através da liminar há uma coincidência entre o que se antecipa e o que se 

pretende obter ao final, ou seja, a medida de segurança, existe desde logo 

uma satisfação do pedido. (...) A sua função primordial é garantir que a 

ordem determinada através do mandado de segurança seja eficaz no 

plano fático. Como ela obtém o resultado? Possibilitando ao impetrante do 

writ que sua pretensão seja, na prática, satisfeita ab initio.” A 

JURISPRUDÊNCIA não destoa: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL 

CIVIL. LIMINAR SATISFATIVA. 1. Em Mandado de Segurança é possível a 

concessão de liminares satisfativa. 2. Embora satisfativa, em face da 

provisoriedade de que se revestem, não obstante a prolação de sentença 

de mérito. 3. Apelo e remessa improvidos. No caso dos autos, a relevância 

dos FUNDAMENTOS da IMPETRAÇÃO NÃO RESTARAM DEMONSTRADOS. 

Vejamos: “In casu”, a Impetrante pessoa jurídica de direito privado com 

CNAE de “transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 

mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional”, pleiteia seu 

enquadramento no Regime de Apuração Normal do ICMS e no Regime de 

Recolhimento Especial Mensal de ICMS em consonância com artigos 131 e 

132, III e IV do RICMS/MT, bem como portaria 144/2006. Pois bem. Do 

Cadastro do Contribuinte emitido do site da SEFAZ (ID. 28104591) 

verifica-se que a Empresa Impetrante já está enquadrada no Regime de 

Apuração Normal de ICMS nos termos do que estabelece com artigo 131 

do RICMS/2014. Outrossim, para o enquadramento ao Regime de 

Recolhimento Especial Mensal de ICMS prevista no artigo 132 do 

RICMS/MT, é necessária a comprovação do preenchimento de todos 

requisitos constantes nos RICMS/MT e na Portaria 144/2006, obrigatórios e 

cumulativos. Nesse sentido, vejamos o que estabelece o artigo 132 do 

RICMS/MT: Art. 132 O regime de apuração previsto no artigo 131 obriga o 
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estabelecimento a efetuar e manter escrituração fiscal e a proceder à 

apuração do imposto nos termos deste artigo. § 1° Fica obrigado ao uso 

da Escrituração Fiscal Digital – EFD, da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e do 

Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e, bem como à apuração 

mensal do imposto, o estabelecimento: (...) III – com faturamento tributado 

superior a 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT, no ano imediatamente 

anterior, e que promova saídas interestaduais de produtos primários de 

origem agropecuária ou de madeira; IV – prestador de serviço de 

transporte com faturamento tributado superior a 3.500 (três mil e 

quinhentas) UPF/MT, no ano imediatamente anterior, nas seguintes 

hipóteses: a) que tenha adquirido a condição de substituto tributário, nas 

saídas tributadas, realizadas sob a cláusula CIF, ou sobre o serviço de 

transporte, dentro do território nacional, nas remessas de mercadorias 

para exportação ou em operações equiparadas à exportação; b) que 

efetue transporte dos produtos por empresa transportadora pertencente à 

empresa remetente desses produtos ou a empresa controladora, coligada 

ou controlada, cuja apuração e recolhimento do imposto seja mensal; c) 

que efetue o transporte rodoviário de carga fracionada de açúcar, 

cerveja, chope, refrigerantes, cimento ou combustíveis, derivados ou não 

de petróleo, quando efetuado por empresa prestadora de serviço 

vinculada à empresa remetente, mediante contrato de exclusividade; Além 

disso, para se enquadrar no benefício em questão, a empresa terá que 

comprovar também cumulativamente a regularidade do exercício da 

atividade nos últimos 12 (doze) meses, bem como a apresentação de 

Certidão Negativa de Débito emitida pela PGE/MT e SEFAZ/MT, conforme 

preconiza o artigo 4°, §1°, incisos I a III, da Portaria nº 144/2006, in verbis: 

“Art. 4° Nos termos do § 9° do artigo 132 do RICMS/2014, fica submetido 

ao regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS: (...) § 1° O registro 

fazendário e vigência da apuração e recolhimento mensal do ICMS de que 

trata este artigo serão processados junto à Gerência de Informações 

Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas, 

com observância do disposto nos §§ 6° a 8° do artigo 132 do RICMS/2014, 

ao estabelecimento que: (Nova redação dada ao caput pela Port. 284/14, 

para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 

2.212/14): I - estiver apto a obter a respectiva Certidão Negativa eletrônica 

fazendária referente ao ICMS e IPVA; II - for estabelecido no estado de 

Mato Grosso e comprovar o efetivo exercício pelo período mínimo de doze 

meses; III - apresentar Certidão Negativa da Dívida Ativa fazendária, 

expedida pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso. Resta 

apurar, portanto, se a parte Impetrante preencheu todos os requisitos, 

cumulativamente, para o enquadramento no Regime de Apuração Mensal 

do ICMS. Em análise aos documentos careados aos autos, verifica-se que 

a Impetrante não logrou êxito em comprovar nenhum dos requisitos 

necessários para o enquadramento almejado, não fazendo, portanto, jus 

ao benefício em questão. Em outras palavras, o simples fato da empresa 

Impetrante estar enquadrada no Regime de Apuração Normal de ICMS não 

enseja o automático enquadramento dela no Regime de Recolhimento 

Especial Mensal de ICMS, necessitando comprovar todos os requisitos 

acima referidos. Nesse sentido, entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – 

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – RENOVAÇÃO 

DO REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – 

PORTARIA N. 144/2006 – REQUISITOS – PREENCHIMENTO – 

OBRIGATORIEDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Para o enquadramento no 

Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, previsto no art. 132 

do Regulamento do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 

e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto n. 

2.212, de 20 de março de 2014, é necessário cumprir os requisitos 

dispostos na Portaria n. 144/2006. O indeferimento da renovação do 

enquadramento no regime de Apuração e Recolhimento Mensal de ICMS 

viola o direito líquido e certo, se cumpridos pela empresa os requisitos 

exigidos na Portaria regulamentadora. (N.U 0000915-21.2015.8.11.0041, 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 07/08/2017, Publicado no DJE 16/08/2017) Grifo nosso 

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – LIMINAR – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA 

DOS FUNDAMENTOS – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO 

MENSAL DO ICMS - PORTARIA Nº 144/2006 – REQUISITOS – NÃO 

CUMPRIMENTO – OBRIGATORIEDADE – RECURSO DESPROVIDO. O 

deferimento da liminar em mandado de segurança exige o preenchimento 

dos requisitos do artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016, de 7 de agosto de 

2009. Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento 

Mensal do ICMS, previsto no artigo 132 do Regulamento do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 

RICMS/MT, de 2014, é necessário o contribuinte cumprir os requisitos 

dispostos na Portaria 144/2006. (N.U 0098039-30.2015.8.11.0000, 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 08/12/2015). Grifo nosso 

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO INFRAÇÃO. 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. IMPUGNAÇÃO 

ADMINISTRATIVA. DECISÃO DEFINITIVA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INÉRCIA. DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO AO ASSENTAMENTO DO ATO. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO 

JUDICIAL. REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS. 

PORTARIA Nº 144/2006. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA 

RATIFICADA. Evidenciada a inércia da autoridade fazendária em proceder 

à inscrição do débito regularmente formalizado após julgamento definitivo 

no contencioso administrativo, deve ser concedida a ordem mandamental 

para o fim de inscrição em dívida ativa. Para o enquadramento e 

permanência no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o 

contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no 

RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006, sem o qual carece-lhe direito 

líquido e certo. Sentença ratificada, em remessa necessária. (N.U 

0000522-96.2015.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

06/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018). Grifo nosso Dada essa 

conjuntura, insta consignar que, o mandado de segurança exige a 

existência de prova pré-constituída, eis que não é aceita dilação 

probatória, devendo, portanto, a Impetrante quando do protocolo da ação 

comprovar a violação do seu direito líquido e certo. Nesse sentido, 

excertos de julgados: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. 

IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. O Mandado de Segurança detém entre seus 

requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte 

impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço 

para dilação probatória na célere via do mandamus. (...) 4. Em Mandado de 

Segurança, no qual se exige prova pré-constituída do direito alegado, 

inviável juntada posterior de documentos a comprová-lo. 5. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no RMS: 44608 TO 2013/0415253-7, 

Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2014). DIREITO 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE DEMOLIÇÃO. 

DIREITO LIQUIDO E CERTO INEXISTENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO. 

AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. 1. Em sede de Mandado 

de Segurança não se permite dilação probatória ou pedido de réplica, nos 

temos da Lei nº 12.016/2009. 2. O ato administrativo somente pode ser 

anulado pelo Judiciário se restar demonstrado vício de ilegalidade. 3. Em 

sede de Mandado de Segurança, cabe ao impetrante, de forma 

incontroversa e com apoio em prova documental, demonstrar a lesão a 

direito líquido e certo, sob pena de não lhe ser concedida a segurança. 3. 

Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF - APC: 20130111804956 DF 

0010705-80.2013.8.07.0018, Relator: ANA CANTARINO, Data de 

Julgamento: 08/10/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 21/10/2014 . Pág.: 169) Logo, não tendo a Impetrante logrado êxito 

em comprovar que preenche todos os requisitos para se enquadrar no 

Regime de Apuração Mensal do ICMS, é de medida a DENEGAÇÃO da 

ORDEM postulada. Deste modo, diante da inegável ausência de direito 

líquido e certo, NÃO HÁ como DAR TRÂNSITO ao “MANDAMUS”, conforme 

autoriza o art. 10 da Lei nº 12.016/2009, razão pela qual o INDEFERIMENTO 

da INICIAL é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, JULGO EXTINTO o 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos moldes do art. 485, inciso I 

e art. 330, inciso III, do CPC/2015 e, via de consequência, DENEGO a 

SEGURANÇA, nos moldes do art. 6º, § 5º e art. 10, ambos da Lei 

12.016/2009. ENCAMINHE-SE CÓPIA desta DECISÃO À AUTORIDADE 

COATORA. SEM CUSTAS, como previsto no art. 10º, XXII da Constituição 

Estadual, bem como DEIXO de CONDENAR em HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS em razão do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-04.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SILVA DA COSTA OAB - MT24176/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000398-04.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CLAUDEMAR 

RODRIGUES DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO 

SILVA DA COSTA POLO PASSIVO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 04/03/2020 Hora: 14:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009058-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BARSAND PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO FREO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009058-21.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RICARDO BARSAND 

PINHEIRO REQUERIDO: OTAVIO FREO Vistos etc. Tendo em vista a 

necessidade de readequação da pauta: I – REDESIGNO AUDIÊNCIA de 

INSTRUÇÃO para o dia 26/03/2020 às 08h30; II - INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; III - Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; Serve a presente como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ 

OFÍCIO. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009056-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BARSAND PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACINTO FREO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009056-51.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RICARDO BARSAND 

PINHEIRO REQUERIDO: JACINTO FREO Vistos etc. Tendo em vista a 

necessidade de readequação da pauta: I – REDESIGNO AUDIÊNCIA de 

INSTRUÇÃO para o dia 26/03/2020 às 09h; II - INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; III - Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; Serve a presente como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ 

OFÍCIO. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007715-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA LIMA PETRY (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007715-87.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GERALDO ANTONIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: MARLI TEREZINHA LIMA PETRY Vistos etc. Tendo 

em vista a necessidade de readequação da pauta: I – REDESIGNO 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO para o dia 26/03/2020 às 09h30; II - 

INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de que deverão comparecer 

acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 (três) 

testemunhas; III - Caso queiram que as testemunhas sejam intimadas por 

este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da realização da 

audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 

9.099/95; Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006939-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006939-87.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GERALDO ANTONIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: REDE MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME 

Vistos etc. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta: I – 

REDESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO para o dia 26/03/2020 às 10h; II - 

INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de que deverão comparecer 

acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 (três) 

testemunhas; III - Caso queiram que as testemunhas sejam intimadas por 

este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da realização da 

audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 

9.099/95; Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-93.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE LOSS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX GALVANI MICHELAO OAB - MT0014584A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000405-93.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JACQUELINE 

LOSS DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEX GALVANI 

MICHELAO POLO PASSIVO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 
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COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 05/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-78.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEIDE SILVA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000406-78.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LEONEIDE SILVA 

ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WEVERTON PEREIRA 

RUPOLO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 05/03/2020 Hora: 08:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-33.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000409-33.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARLENE 

PEREIRA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO DA SILVA 

SOARES CRUZ POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 05/03/2020 Hora: 08:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-03.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLECIR CAMARGO ROZEGUINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000411-03.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:GLECIR 

CAMARGO ROZEGUINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

JIVAGO BUDNY POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 05/03/2020 Hora: 08:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-03.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLECIR CAMARGO ROZEGUINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000412-85.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CLOVIS 

APARECIDO ROZEGUINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

JIVAGO BUDNY POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 05/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000414-55.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JONES EVERSON CARDOSO 

POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 05/03/2020 Hora: 09:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-92.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALDEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000418-92.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:VALDECIR 

CALDEIRA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO SAULO DA 

SILVA COLMATI POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

05/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 23 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000277-73.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA PERICIN ESPRENDOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UZE PROMOTORA DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO PECUNIA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000277-73.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 05/03/2020 10:30, na sede do Juizado 
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Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. DANIELA PERICIN ESPRENDOR CPF: 

002.763.121-47, VALDESON PEREIRA DA SILVA CPF: 503.954.161-91 

Endereço do promovente: Nome: DANIELA PERICIN ESPRENDOR Endereço: 

RUA RIO AZUL, 346, RESIDENCIAL IPIRANGA, SINOP - MT - CEP: 

78557-786 Endereço do promovido: Nome: BANCO PECUNIA S/A 

Endereço: AVENIDA SÃO GABRIEL, 555, ANDAR 05, JARDIM PAULISTA, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 01435-001 Nome: UZE PROMOTORA DE VENDAS 

LTDA Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 1186, SALA 302, 

CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR - BA - CEP: 41820-020 Sinop, 

Quinta-feira, 23 de Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012627-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012627-13.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JULIANA PEREIRA DE 

CARVALHO REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas.” A requerente 

JULIANA PEREIRA DE CARVALHO ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAS em face de UNIAO NORTE DO PARANA DE 

ENSINO LTDA. Alega, em síntese, que foi impedida de cursar e perdeu um 

semestre de estudo em razão da inércia da requerida em atender sua 

solicitações de providências e informações. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que 

facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia 

material. No caso em tela, verifico a hipossuficiência da autora na relação 

jurídica consumerista, eis que, segundo as regras ordinárias de 

experiência comum, terá dificuldades em provar suas alegações devido à 

falta de condições técnicas ou impossibilidade de trazer certos 

documentos aos autos. Nesta situação, a parte mais forte na relação de 

consumo pode e deve produzir provas capazes de ilidir as alegações 

feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova 

em favor da autora. Sabe-se que, nas alegações da contestação, cabe ao 

réu manifestar-se precisa e especificamente sobre cada um dos fatos 

alegados pelo autor, pois são admitidos como verdadeiros os fatos não 

impugnados e sobre eles não haverá necessidade de produção de 

provas, por se tornarem incontroversos (artigo 341, CPC). Verifico que a 

reclamada não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, 

modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do Código de 

Processo Civil), pois não traz aos autos qualquer prova a contrariar os 

fatos narrados e documentos acostados pela parte autora. Aduz a 

requerida que a autora possuía pendências financeiras, pois sua bolsa do 

Prouni foi cancelada, mas confessa que a autora de fato não conseguiu 

ter acesso ao portal do aluno e perdeu 1 semestre inteiro de estudos, 

tendo em vista que o polo não efetivou a matrícula da autora. Assim, a 

autora faz prova da verossimilhança de suas alegações através dos 

documentos anexados com sua inicial. Assim, entendo que estão 

presentes os requisitos da indenização por dano moral, em caso de 

responsabilidade objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou 

omissão por parte do agente, a existência de um dano causado a outrem 

e, por fim, a relação de causalidade entre esse dano e o fato imputável ao 

agente. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos concretos 

efetivamente sofridos pela parte autora. Registre-se também que já se 

tornou assente na jurisprudência, especialmente na do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do 

julgamento proferido no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante 

transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano moral. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. (...) Na concepção 

moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a 

responsabilização do agente se opera por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 331.517/GO - 

Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a concepção atual da 

doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente 

causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação 

(dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se 

presentes os pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil 

(nexo de causalidade). Assim, à vista dos elementos probatórios 

constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte autora tenha 

sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizada. No 

tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente 

arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a 

recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima 

uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro 

lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), se não consegue reverter a situação da parte 

autora ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma compensação 

pela dor sofrida. Com relação aos danos materiais suportados pela autora, 

não restaram demonstrados no presente processo, pois não verifico um 

único documento apto a demonstrar qualquer dano material suportado. Por 

fim, no que tange ao pedido elencado pela autora em sua exordial de 

“liberação do portal para estudos dos dois períodos em apenas um 

semestre”, entendo que não merece prosperar, tendo em vista que a 

autora não demonstrou ainda estar sendo beneficiada pela bolsa do Prouni 

ou estar pagando o curso. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a 

requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a 

título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do 

Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário 

Nacional), ambos a partir da prolação desta sentença. Sem condenação 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012627-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012627-13.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JULIANA PEREIRA DE 

CARVALHO REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas.” A requerente 
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JULIANA PEREIRA DE CARVALHO ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAS em face de UNIAO NORTE DO PARANA DE 

ENSINO LTDA. Alega, em síntese, que foi impedida de cursar e perdeu um 

semestre de estudo em razão da inércia da requerida em atender sua 

solicitações de providências e informações. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que 

facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia 

material. No caso em tela, verifico a hipossuficiência da autora na relação 

jurídica consumerista, eis que, segundo as regras ordinárias de 

experiência comum, terá dificuldades em provar suas alegações devido à 

falta de condições técnicas ou impossibilidade de trazer certos 

documentos aos autos. Nesta situação, a parte mais forte na relação de 

consumo pode e deve produzir provas capazes de ilidir as alegações 

feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova 

em favor da autora. Sabe-se que, nas alegações da contestação, cabe ao 

réu manifestar-se precisa e especificamente sobre cada um dos fatos 

alegados pelo autor, pois são admitidos como verdadeiros os fatos não 

impugnados e sobre eles não haverá necessidade de produção de 

provas, por se tornarem incontroversos (artigo 341, CPC). Verifico que a 

reclamada não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, 

modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do Código de 

Processo Civil), pois não traz aos autos qualquer prova a contrariar os 

fatos narrados e documentos acostados pela parte autora. Aduz a 

requerida que a autora possuía pendências financeiras, pois sua bolsa do 

Prouni foi cancelada, mas confessa que a autora de fato não conseguiu 

ter acesso ao portal do aluno e perdeu 1 semestre inteiro de estudos, 

tendo em vista que o polo não efetivou a matrícula da autora. Assim, a 

autora faz prova da verossimilhança de suas alegações através dos 

documentos anexados com sua inicial. Assim, entendo que estão 

presentes os requisitos da indenização por dano moral, em caso de 

responsabilidade objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou 

omissão por parte do agente, a existência de um dano causado a outrem 

e, por fim, a relação de causalidade entre esse dano e o fato imputável ao 

agente. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos concretos 

efetivamente sofridos pela parte autora. Registre-se também que já se 

tornou assente na jurisprudência, especialmente na do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do 

julgamento proferido no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante 

transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano moral. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. (...) Na concepção 

moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a 

responsabilização do agente se opera por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 331.517/GO - 

Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a concepção atual da 

doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente 

causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação 

(dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se 

presentes os pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil 

(nexo de causalidade). Assim, à vista dos elementos probatórios 

constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte autora tenha 

sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizada. No 

tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente 

arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a 

recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima 

uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro 

lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), se não consegue reverter a situação da parte 

autora ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma compensação 

pela dor sofrida. Com relação aos danos materiais suportados pela autora, 

não restaram demonstrados no presente processo, pois não verifico um 

único documento apto a demonstrar qualquer dano material suportado. Por 

fim, no que tange ao pedido elencado pela autora em sua exordial de 

“liberação do portal para estudos dos dois períodos em apenas um 

semestre”, entendo que não merece prosperar, tendo em vista que a 

autora não demonstrou ainda estar sendo beneficiada pela bolsa do Prouni 

ou estar pagando o curso. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a 

requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a 

título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do 

Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário 

Nacional), ambos a partir da prolação desta sentença. Sem condenação 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012627-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012627-13.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 28297179.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010869-67.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO VICENTE LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME ANHON (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010869-67.2014.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014294-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL VIEIRA FILHO (REQUERIDO)

ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Tendo em vista o teor da portaria N.14/2020-cnpar, que suspendeu o 

expediente no Âmbito da comarca de Sinop, a partir das 15h00 no dia 24 

de janeiro de 2020, CANCELO a audiência de conciliação designada nos 

presentes autos e promovo sua REDESIGNAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MALHEIROS NOGUEIRA (REQUERENTE)

MARCIO JOSE CAVALCANTI QUILES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DE ALMEIDA RONDON GUEDES OAB - MT0020998A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000426-69.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARCIO JOSE 

CAVALCANTI QUILES e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAIS 

DE ALMEIDA RONDON GUEDES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 05/03/2020 Hora: 13:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014310-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista o teor da portaria N.14/2020-cnpar, que suspendeu o 

expediente no Âmbito da comarca de Sinop, a partir das 15h00 no dia 24 

de janeiro de 2020, CANCELO a audiência de conciliação designada nos 

presentes autos e promovo sua REDESIGNAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014316-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. I. E. V. L. -. M. (REQUERIDO)

 

Tendo em vista o teor da portaria N.14/2020-cnpar, que suspendeu o 

expediente no Âmbito da comarca de Sinop, a partir das 15h00 no dia 24 

de janeiro de 2020, CANCELO a audiência de conciliação designada nos 

presentes autos e promovo sua REDESIGNAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012056-13.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE SOUZA VITORINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012056-13.2014.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 28305243.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014317-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. I. E. V. L. -. M. (REQUERIDO)

 

Tendo em vista o teor da portaria N.14/2020-cnpar, que suspendeu o 

expediente no Âmbito da comarca de Sinop, a partir das 15h00 no dia 24 

de janeiro de 2020, CANCELO a audiência de conciliação designada nos 

presentes autos e promovo sua REDESIGNAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014318-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RIO GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMILLA KARIN DA SILVA MENZEL OAB - MT17940-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Tendo em vista o teor da portaria N.14/2020-cnpar, que suspendeu o 

expediente no Âmbito da comarca de Sinop, a partir das 15h00 no dia 24 

de janeiro de 2020, CANCELO a audiência de conciliação designada nos 

presentes autos e promovo sua REDESIGNAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014319-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUANA RIZZATTI MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Tendo em vista o teor da portaria N.14/2020-cnpar, que suspendeu o 

expediente no Âmbito da comarca de Sinop, a partir das 15h00 no dia 24 

de janeiro de 2020, CANCELO a audiência de conciliação designada nos 

presentes autos e promovo sua REDESIGNAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014320-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GRACIELLE DE OLIVEIRA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Tendo em vista o teor da portaria N.14/2020-cnpar, que suspendeu o 

expediente no Âmbito da comarca de Sinop, a partir das 15h00 no dia 24 

de janeiro de 2020, CANCELO a audiência de conciliação designada nos 

presentes autos e promovo sua REDESIGNAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008855-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO CRUZ BERTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Tendo em vista o teor da portaria N.14/2020-cnpar, que suspendeu o 

expediente no Âmbito da comarca de Sinop, a partir das 15h00 no dia 24 

de janeiro de 2020, CANCELO a audiência de conciliação designada nos 

presentes autos e promovo sua REDESIGNAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012706-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR ANTONIO BASQUERA 87760355149 (REQUERIDO)

 

Tendo em vista o teor da portaria N.14/2020-cnpar, que suspendeu o 

expediente no Âmbito da comarca de Sinop, a partir das 15h00 no dia 24 

de janeiro de 2020, CANCELO a audiência de conciliação designada nos 

presentes autos e promovo sua REDESIGNAÇÃO
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014321-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA OAB - MT15374-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

Tendo em vista o teor da portaria N.14/2020-cnpar, que suspendeu o 

expediente no Âmbito da comarca de Sinop, a partir das 15h00 no dia 24 

de janeiro de 2020, CANCELO a audiência de conciliação designada nos 

presentes autos e promovo sua REDESIGNAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001468-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEDRO DOMICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOREIS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

TRANSPORTES BERTOLINI LTDA (REQUERIDO)

GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO HENGLES OAB - SP136748 (ADVOGADO(A))

ENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA OAB - SP185467 (ADVOGADO(A))

NORBERTO BEZERRA MARANHAO RIBEIRO BONAVITA OAB - SP78179 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001468-27.2018.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO PEDRO DOMICIANO 

REQUERIDO: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A, 

RODOREIS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME, TRANSPORTES 

BERTOLINI LTDA Vistos etc. Em respeito ao princípio da dialeticidade 

previsto no art. 9.° do Código de Processo Civil, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do mesmo códex, intime-se a parte embargada 

para manifestar, em 05 dias. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 05 de 

dezembro de 2019 Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007374-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI GOMES GIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista o teor da portaria N.14/2020-cnpar, que suspendeu o 

expediente no Âmbito da comarca de Sinop, a partir das 15h00 no dia 24 

de janeiro de 2020, CANCELO a audiência de conciliação designada nos 

presentes autos e promovo sua REDESIGNAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015054-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA NAYARA OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Tendo em vista o teor da portaria N.14/2020-cnpar, que suspendeu o 

expediente no Âmbito da comarca de Sinop, a partir das 15h00 no dia 24 

de janeiro de 2020, CANCELO a audiência de conciliação designada nos 

presentes autos e promovo sua REDESIGNAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010278-17.2015.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511-O (ADVOGADO(A))

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOCIR MARIA FOSCHIERA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010278-17.2015.8.11.0033 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, fornecendo 

o endereço atualizado da parte executada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001951-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR CLAUDIO GRANETTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001951-28.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) da presente demanda para tomar 

ciência do ato de id 28309473 e, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER SINOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALYSONN DOUGLAS BRITO DO AMARAL (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO POR LOCUPLETAMENTO ILÍCITO proposta por 

AUTO CENTER SINOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA – ME 

em face de WALYSONN DOUGLAS BRITO DO AMARAL. Em síntese a 

parte Requerente ser credora da parte Requerida na importância original 

total de R$ 5.025,00 (cinco mil vinte e cinco reais) representa pelos 

cheques: a) 000018, série FF1YWM, Banco Bradesco, Agência 3126, 

Conta: 000486, emitido em 20/06/2014, vencimento 20/07/2014, na 

importância de R$1.675,00 (um mil seiscentos e setenta e cinco reais); b) 

000019, série FF1YWM, Banco Bradesco, Agência 3126, Conta: 000486, 

emitido em 20/06/2014, vencimento 20/08/2014, na importância de 

R$1.675,00 (um mil seiscentos e setenta e cinco reais); e c) 000020, série 

FF1YWM, Banco Bradesco, Agência 3126, Conta: 000486, emitido em 

20/06/2014, vencimento 20/09/2014, na importância de R$1.675,00 (um mil 

seiscentos e setenta e cinco reais); A parte Requerida foi citada via AR, 

conforme id nº 4344527, porém não compareceu à audiência de 

conciliação, conforme verifica-se do termo anexo ao id nº 4361257. Pois 

bem, referida citação e intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, I 

da Lei n.º 9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; Estando 

ainda em conformidade com o Enunciado nº 05 do FONAJE: A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor. Assim não 

comparecendo a parte Requerida à audiência de conciliação, bem como 

aliado ao fato de que este não apresentarem defesa, é imperiosa a 
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aplicação da revelia prevista nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, in 

verbis: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação 

ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do Juiz. Desta forma, DECRETO A REVELIA da parte Requerida nos termos 

do art. 20 da Lei 9.099/95. A parte Requerente demonstrou os fatos 

constitutivos de seu direito, conforme documentação carreada com a 

petição inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na presente ação para CONDENAR a parte Requerida a pagar a 

parte Requerente a importância original total de R$ 5.025,00 (cinco mil vinte 

e cinco reais), devendo cada cheque ser atualizado pelo INPC a partir do 

respectivo vencimento, com a incidência de juros legais, para todos, a 

partir da citação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010112-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO NOVA FRONTEIRA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DE JESUS SERGIO - EPP (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1010112-90.2017.8.11.0015 AUTOR: CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - 

EPP RÉU: APARECIDO DE JESUS SERGIO - EPP Vistos etc. 1. Acolho 

pedido de emenda à inicial em Id 10162282, uma vez que e parte requerida 

ainda não fora citada. 2. Dessa forma, proceda a Secretaria da Vara com 

as devidas anotações constantes no Id supramencionado, sobretudo o 

POLO ATIVO da presente demanda para AUTO POSTO NOVA FRONTEIRA 

LTDA – EPP, inscrito no CNPJ de número 19.416.774/0001-26. 3. Após, 

CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do 

art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no 

prazo de 03 (três) dias; Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não 

houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial ação (artigo 53, 

§ 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, 

nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de 

prosseguimento da execução; Efetuada a penhora e designada data, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve o presente como 

MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013347-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGEL PIRIS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8013347-77.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, declinando 

o endereço atualizado do executado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012269-19.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA LONKOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI OAB - MT0014043A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA SANTOS DE SOUZA (REQUERIDO)

JORGE ADEMIR DAROLD PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

CHRISTIANO LUIZ DA SILVEIRA OAB - RS51606 (ADVOGADO(A))

RENATO BARON RICACHENEVSKY OAB - RS55098 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012269-19.2014.8.11.0015 REQUERENTE: LIDIA LONKOSKI REQUERIDO: 

VALQUIRIA SANTOS DE SOUZA, JORGE ADEMIR DAROLD PEREIRA 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL E MORAL E LUCROS CESSANTES proposta por LIDIA 

LONKOSKI em face de VALQUIRIA SANTOS DE SOUZA e JORGE ADEMIR 

DAROLD PEREIRA. Alega a promovente, em síntese, que trafegava pela 

Rua das Orquídeas sentido Centro, e ao chegar no cruzamento desta com 

a Av. das Palmeiras, seguia reto buscando cruzar a Avenida, e que “a Ré 

trafegava sentido contrário e iria virar à esquerda, sentido Av. das 

Itaúbas; para realizar tal manobra, a partir do canteiro central da Av. das 

Palmeiras, a Ré já começou a invadir a pista contrária para facilitar sua 

conversão a esquerda, motivo pelo qual não viu a Autora!”. Outrossim, 

informa que além dos vários danos materiais, conforme relatado no Boletim 

de Acidente nº 661 e orçamentos anexados aos autos, sofreu ainda 

lesões no joelho. Assevera que o Requerido Jorge Ademir Darold Pereira é 

legitimado passivo para figurar no polo passivo da presente demanda, 

sendo que a primeira Requerida Valquiria Santos de Souza guiava um 

veículo de propriedade daquele. Assim, argumenta que há 

responsabilização tanto do condutor causador do acidente quanto do 

proprietário do veículo que aquele dirigia. Vieram-me os autos conclusos. 

Decido. Pois bem. Inicialmente, tenho por bem consignar que, uma vez 

angularizada a relação processual, isto no que diz respeito à primeira 

Requerida Valquiria Santos de Souza, que foi a única promovida a ser 

citada e intimada para comparecer em audiência de conciliação designada 

para 25.06.2015 (Id nº. 2039831), este Juízo, objetivando a rápida 

prestação jurisdicional, proferiu sentença em relação à mesma (Id nº. 

2039844). Ao passo que, por não haver informações quanto à citação do 

segundo Requerido Jorge Ademir Darold Pereira, e, levando-se em conta 

que nos Juizados Especiais o processo orientar-se-á pelos critérios da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei nº. 9.099/95), foi determinado o 

prosseguimento do feito visando assim a sua devida cientificação acerca 

do ajuizamento da presente demanda, diligência esta que se efetivou em 

11.08.2016, consoante certidão juntada em Id nº. 2039861. No caso sub 

judice, verifico que a manutenção da tramitação do feito, mesmo após ser 

proferida sentença em face de um dos requeridos, estando pendente a 

análise do mérito causae em face dos demais, é uma hipótese de caráter 

excepcional que este julgador entendeu conveniente, independentemente 

da adequação ou não da via eleita, visando alcançar o maior resultado 

prático da prestação jurisdicional, compatibilizando assim com os 

princípios norteadores do sistema dos Juizados Especiais, sobretudo com 

o da SIMPLICIDADE previsto no art. 2º da Lei 9.099/95. Além do mais, 

comungo do entendimento de que a decretação de nulidade de atos 

processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de 

prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nulitte 

sans grie, o que não ocorreu no caso em comento. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE NULIDADE PELO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE SE 

RECONHECER A NULIDADE. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o princípio 

pas de nullité sans grief, o qual determina que a declaração de nulidade 

requer a efetiva comprovação de prejuízo à parte. Precedentes. (...) (STJ - 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 792093 
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RJ 2005/0178868-4 (STJ) Data de publicação: 31/05/2013) Outrossim, em 

análise acurada do processo, entendo que não merece prosperar os 

argumentos lançados pela primeira Requerida em Ids nº. 4697976 e 

4573585, uma vez que inobstante sejam proferidas duas sentenças em 

momentos distintos nos autos, cada qual individualizando a 

responsabilidade dos Requeridos, nada se justifica a anulação de 

qualquer uma delas, ou tampouco dos atos praticados após a prolação da 

primeira (Id nº. 2039844), porque ninguém saiu prejudicado, ao contrário, 

havendo o reconhecimento da responsabilidade solidária os réus poderão 

ratear o pagamento da condenação, sendo inclusive assegurada a ação 

de regresso, com fulcro no art. 13, parágrafo único do, CDC. Com efeito, 

indefiro os pedidos formulados pela primeira Requerida em Id nº. Ids nº. 

4697976 e 4573585, diante da ausência de qualquer lesão ao interesse 

das partes, e passo a análise do mérito do litígio, isto em face agora do 

segundo requerido Jorge Ademir Darold Pereira, fazendo a decisum supra 

parte integrante da sentença já proferida em Id nº. 2039844, na qual 

RATIFICO em seus próprios termos, e por consectário lógico, ficam 

convalidados todos os atos processuais praticados. Da Revelia. Consta 

dos autos que o reclamado Jorge Ademir Darold Pereira, devidamente 

intimado da audiência de conciliação, consoante comprovante de mov. n.º 

2039861, deixou de comparecer sem qualquer justificativa, conforme se 

afere no termo de audiência de mov. n.º 4697976. Verifico que a parte 

reclamada foi devidamente citada dos termos da presente ação, bem como 

que foi intimada para comparecer à sessão de conciliação, consoante se 

verifica da carta precatória aportada à mov. n.º 2039861, sendo que para 

levar a efeito referida citação e intimação foi obedecido o disposto no 

artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação 

far-se-á: I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão 

própria; II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante 

entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente 

identificado; A Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Assim, 

tem-se que o requerido Jorge Ademir Darold Pereira é revel. Todavia, 

apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o julgamento 

antecipado da lide, conforme se verifica na parte final do r. artigo a revelia 

não implica na procedência total do pedido, pois trata-se de presunção 

relativa. Ainda neste sentido tem-se que “os fatos é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Somando: “A presunção 

de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Da Responsabilidade Solidária. Aduz a parte 

promovente que a responsabilidade do proprietário e da condutora do 

veiculo é solidária. In casu, verifico que há solidariedade entre a condutora 

e o proprietário do veículo envolvido na colisão de trânsito descrito na 

exordial, impondo-se a ambos o dever de indenizar os prejuízos 

causados, sobretudo diante do conjunto probatório dos autos que é 

suficiente para respaldar uma conclusão segura da dinâmica dos fatos e 

da responsabilidade dos envolvidos. Nesse sentido, é a Jurisprudência: 

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DOPROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. SOLIDARIEDADE DO 

CONDUTOR E DOPROPRIETÁRIO. PROCEDIMENTO SUMÁRIO. PROVA 

TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

NECESSIDADE DE REQUERIMENTO EXPRESSO DE OITIVA DE 

TESTEMUNHAS, APRESENTAÇÃO DE ROL E QUALIFICAÇÃO ADEQUADA, 

SOB PENA DE PRECLUSÃO. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. DANOS 

MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CONFIGURAÇÃO. 1. O proprietário do 

veículo é solidariamente responsável pelos atos ilícitos praticados por 

terceiro a quem confia a sua direção. 2. O pedido de produção de prova 

testemunhal em procedimento sumário demanda, já na peça de 

contestação, o requerimento expresso para a oitiva de testemunhas, 

apresentação de rol e qualificação adequada daqueles a serem ouvidos 

em juízo, sob pena de preclusão. 3. Não configurando a situação dos 

autos vício do serviço, não se aplicam os prazos referentes à prejudicial 

de decadência (...) (TJ-DF - Apelação Cível APC 20140111140414 (TJ-DF) 

Data de publicação: 30/03/2016) Assim, o Requerido Jorge Ademir Darold 

Pereira é parte passiva legítima para figurar no polo passivo da demanda, 

pois proprietário do veículo que ocasionou o sinistro mencionado na peça 

inaugural, respondendo, de forma objetiva e solidária, por danos 

decorrentes do acidente. Dos Danos Materiais e Morais. O art. 186 do 

Código Civil traz os pressupostos ou elementos da responsabilidade 

aquiliana: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito.?” Conforme ensina o 

professor Carlos Roberto Gonçalves, o ?artigo supracitado evidencia que 

quatro são os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou 

omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano 

experimentado pela vítima? (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com 

o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p.31 ? Grifo nosso). Desse 

conceito, extraem-se os requisitos essenciais. Em primeiro lugar, a 

verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento 

contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de 

indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Por segundo, a 

existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem 

jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial 

ou não patrimonial. E, em terceiro, o estabelecimento de um nexo de 

causalidade entre um e outro, de forma a se precisar que o dano decorre 

da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação 

do comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever 

indenizatório. No caso em tela, a ação está comprovada pelo boletim de 

acidente de mov. n.º 01. Veja-se que a conclusão apresentada no Boletim 

de Acidente fora descrita por autoridade competente. Por isso, ganha 

destaque no cenário probatório, possuindo presunção relativa de 

veracidade. Esse é o posicionamento do STJ: “O boletim de ocorrência 

goza de presunção juris tantum de veracidade, prevalecendo até que se 

Dispõe o art. 364, do CPC, que o documento público faz prove o contrário. 

prova não só de sua formação, mas, também, dos fatos que o escrivão, o 

tabelião ou o funcionário declarar que ocorreram em sua presença. Este 

fato, todavia, não implica em sua aceitação absoluta. Pode o réu, com 

meios hábeis, desfazê-la se ou quando contiver elementos inverídicos[1]”. 

(grifo nosso) À vista de tais fatos, e considerando a presença dos 

pressupostos essenciais da responsabilidade civil, a procedência em 

parte dos pedidos é medida que se impõe. Quanto aos pleiteados danos 

materiais, tenho que a requerente demonstrou, por meio de orçamentos, a 

quantia necessária para a reparação de seu veículo, qual seja, R$ 

2.412,66 (dois mil quatrocentos e doze reais e sessenta e seis centavos). 

Da mesma forma, entendo que a requerente demonstrou através do 

atestado médico e recibos de vendas em anexo que deixou de auferir sua 

renda mensal por 40 dias em virtude do acidente. No entanto, em que pese 

a autora alegar que perfazia uma média mensal de R$ 900,00 (novecentos 

reais) mensais, verifico dos recibos em anexo que a autora recebeu R$ 

744,00, R$ 770,00 e R$ 710,00 nos meses apresentados. Sendo assim, 

entendo que a título de lucros cessantes, cabe a indenização no montante 

de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), sendo utilizado como 

referência o maior valor apresentado pela autora tendo em vista o 

atestado ser de 40 dias. No que tange aos postulados danos morais, 

tenho que o mesmo merece procedência no caso em tela, eis que a autora 

sofreu escoriações e não pode trabalhar por 40 dias, tendo que se valer 

de uma demanda judicial para ver amparado seu direito de ressarcimento 

por danos materiais e lucros cessantes. Configurada a ofensa a 

integridade física e psíquica da autora, é passível a configuração 

indenizatória moral, pois atingiu a paz, a saúde e os direitos de 

personalidade da autora vitimada pela imprudência do requerido. Cumpre 

colacionar os julgados que abaixo seguem: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÃNSITO. DANOS MORAIS. 

LESÃO LEVE. Recurso conhecido somente no que diz com a ocorrência 

do dano moral, eis que ausente, quanto ao mais, impugnação especificada 

da sentença. Violação da regra do art. 514, II, do CPC e do Princípio da 

Motivação. É devida indenização pelos danos morai advindos da violação 

da integridade física do autor que, em razão do evento, sofreu ferimento 

corto-contuso na perna esquerda. Lesão leve que justifica o arbitramento 

de indenização com moderação. Quantum fixado em R$2.500,00, em 

observância aos parâmetros adotados pela Câmara em casos 

semelhantes. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E PROVIDA. (TJ-RS - 

AC: 70053027686 RS , Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, 

Data de Julgamento: 04/09/2013, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 11/09/2013) Acidente de trânsito. 

Danos morais e materiais. Ação indenizatória. 1. Àquele que vai cruzar via 

de maior fluxo de veículo cabe acautelar-se e dar preferência de 
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passagem aos que nela transitam. Art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro. 

2. As afirmações do próprio condutor do caminhão e das testemunhas 

deixam inequívoca a culpa daquele pelo acidente, que iniciou cruzamento 

de avenida sem aguardar a passagem das motociclistas, que transitavam 

pela preferencial. 3. A indenização por dano moral fixada de forma 

moderada e sem configurar enriquecimento indevido, atentando-se para 

as circunstâncias do caso concreto e para os parâmetros comumente 

utilizados em casos semelhantes, não merece qualquer redução. 4. 

Havendo julgamento ultra petita quanto aos lucros cessantes, impõe-se a 

adequação entre o pedido e a tutela jurisdicional prestada. 5. Deram 

parcial provimento ao recurso, para os fins constantes do acórdão. (TJ-SP 

- APL: 00239531220088260196 SP 0023953-12.2008.8.26.0196, Relator: 

Vanderci Álvares, Data de Julgamento: 09/04/2015, 25ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 10/04/2015) Por consectário lógico, resta 

configurada a responsabilidade civil do requerido JORGE ADEMIR DAROLD 

PEREIRA com o consequente deferimento dos pleitos iniciais. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

pela requerente, para condenar o requerido Jorge Ademir Darold PEREIRA 

ao pagamento de R$ 2.412,66 (dois mil quatrocentos e doze reais e 

sessenta e seis centavos) a título de DANOS MATERIAIS; bem como R$ 

770,00 (setecentos e setenta reais), a título de LUCROS CESSANTES, 

ambos corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir do evento danoso, e 

acrescida de juros legais de 1% ao mês (art. 406 do NCC combinado com 

o art. 161, § 1º, do CTN), desde a citação da ação (art. 397 do NCC); e a 

pagar, a título de DANOS MORAIS, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), 

acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao 

mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do 

Código Tributário Nacional), a partir da prolação desta sentença. Esclareço 

que a presente decisum faz parte INTEGRANTE da sentença já proferida 

em Id nº. 2039844, na qual RATIFICO em seus próprios termos, sendo os 

requeridos, portanto, SOLIDARIAMENTE responsáveis pela condenação 

alhures. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no 

prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela 

para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a 

vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de 

outro lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido 

de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser 

excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.000,00 (mil reais), se não consegue reverter a situação da parte autora 

ao ?status quo ante?, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela 

dor sofrida. Sem condenação ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, não 

havendo manifestação das partes, arquivem-se os presentes autos com 

as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013252-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA BENEDITO MEDEIROS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito(art. 53, § 4º, da lei 

9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-38.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DA SILVA SALINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA DOMINGUES OAB - MT26194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000441-38.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JANAINA DA 

SILVA SALINA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAYARA DOMINGUES 

POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

06/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 23 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009872-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIZE EBSEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009872-67.2018.8.11.0015. AUTOR(A): EVELIZE EBSEN RÉU: MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. Ação declinada a este Juízo pela r. decisão de Id. 

19616257, em respeito ao Ofício Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, que 

determinou a remessa de todas as ações inferiores a 60 salários mínimos 

para o Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente da 

complexidade da matéria discutida. Em análise aos autos foi verificado a 

inconsistência do valor inicial apresentado, tendo em vista a 

impossibilidade de liquidação de sentença no âmbito dos Juizados 

Especiais, a parte autora promoveu a emenda da inicial retificando o valor 

da causa, vez que o art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/1995, dispõe 

(grifo nosso): “Art. 38. A sentença mencionará os elementos de 

convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em 

audiência, dispensado o relatório. Parágrafo único. Não se admitirá 

sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”. 

Verificado que com a realização do aditamento, o proveito econômico 

pretendido, ultrapassa o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que 

é de 60 salários-mínimos, conforme disposto pelo art. 2° da Lei n° 

12.153/2009: “Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos”. Nesta toada, considerando a 

inviabilidade de prosseguimento da presente demanda perante este Juízo, 

uma vez que o objeto do processo supera o teto fixado pela Lei, 

tratando-se de incompetência absoluta, devem ser restituídos os autos ao 

Juízo competente, até por conta da simplicidade, economia processual, 

informalidade e celeridade como critérios norteadores dos Juizados 

Especiais. Isto posto, DECLINO a competência em favor da Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, a determinar seja o feito 

para lá redistribuído sem demora, com a remessa devida, feitas as 

anotações e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 21 de 

janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015157-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL FONSECA MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MANARIM PHILIPPSEN OAB - MT18731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON JOSE DOS SANTOS RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015157-07.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: ABEL FONSECA MACEDO 

EXECUTADO: EDSON JOSE DOS SANTOS RODRIGUES Vistos etc. 

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, nos termos 

dispostos pelo art. 321 do Código de Processo Civil, emende a inicial, 

juntando aos autos título executivo, conforme art. 784, inciso III do CPC, 
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uma vez que o documento particular apresentado não está assinado por 

02 testemunhas. Com o aporte, conclusos para análise da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intime-se. Cumpra-se. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012252-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARENICE EMILIANA DE RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012252-29.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARENICE EMILIANA DE 

RESENDE REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. O cumprimento 

da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, 

inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em 

atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado 

(certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias 

a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não 

cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, 

incidente de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente 

ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 

1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 

aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado 

ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo 

também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão 

ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem 

imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. 

Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força do art. 513, 

todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, 

intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme tópico 

anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 22 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011727-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ZAMONER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011727-47.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MILTON ZAMONER 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. O cumprimento da 

sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 
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parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 22 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004082-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO ANDRADE MALCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004082-05.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO 

ANDRADE MALCHER REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O cumprimento 

da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, 

inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em 

atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado 

(certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias 

a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não 

cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, 

incidente de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente 

ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 

1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 

aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado 

ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo 

também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão 

ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem 

imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. 

Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força do art. 513, 

todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, 

intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme tópico 

anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 22 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015581-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. PIRES OLIVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO HERIVALDO COSTA OAB - MT24351/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELCELY VASCONCELOS LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015581-49.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: E. F. PIRES OLIVA - EPP 

EXECUTADO: DELCELY VASCONCELOS LIMA Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 
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vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015409-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA OAB - MT20666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE PALMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015409-10.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: JOICE FRANCA EXECUTADO: 

MICHELE PALMA Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial por 

quantia certa contra devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e 

seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a 

contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada inicialmente via 

carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na 

forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, 

incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas 

indicados bens à penhora, expeça-se mandado de avaliação, 

pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a 

parte devedora permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à 

penhora, indique a parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se 

for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela não for encontrada 

para citação e esta não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de 

sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair 

sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código 

de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, 

proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio 

do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o 

limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima 

(hipótese em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, 

determino seja transferida imediatamente para a conta “Depósitos 

Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando restará 

formalizada a penhora pelos extratos respectivos e registros na referida 

conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida 

penhora de eventual veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade 

de automóveis compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio 

de veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito 

correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas às partes para 

se pronunciarem em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como 

formalização da penhora, seguindo-se a avaliação do que for 

indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso encontrado o 

automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda interessar à parte 

credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, 

quer veículos, constritados um e/ou outro, com manifestação das partes 

em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo que credora deverá se 

pronunciar especificamente a respeito da adjudicação ou forma de 

alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas 

outras espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de 

penhora e de avaliação de bens porventura encontrados, no local em que 

se acharem (CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte 

credora na efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora 

e termo de avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, 

tanto quanto possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o 

limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis 

e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o 

depósito judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte 

credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), 

mediante termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e 

da avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 

dias, seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos 

arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem 

imóvel, dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se 

casada for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor 

dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os 

bens indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados 

pela parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que 

a constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos 

à parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a 

parte credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 
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ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015585-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. PIRES OLIVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA HUDEMA SHIGUEMOTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015585-86.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: E. F. PIRES OLIVA - EPP 

EXECUTADO: DEBORA HUDEMA SHIGUEMOTO Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011035-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DOS OCULOS E RELOJOARIA EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GONZATTI RIBEIRO OAB - MT25790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE CALDEIRA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011035-48.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: COMERCIO DOS OCULOS E 

RELOJOARIA EIRELI - EPP EXECUTADO: MARILENE CALDEIRA DE LIMA 

Vistos etc. Verificado que a parte executada ainda não foi citada ante a 

ausência de endereço na exordial, razão pela qual o exequente, por meio 

do petitório de Id. 27631313 informou o referido endereço. À vista disso, 

determino a citação e intimação da parte executada no endereço acostado 

no Id. 27631313, via postal “A.R”, nos termos da decisão proferida no Id. 

26052008. Restando negativa a diligência, intime-se o autor para 

manifestar-se, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Sirva o 

presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 14 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015587-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. PIRES OLIVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRELINA GOMES LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015587-56.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: E. F. PIRES OLIVA - EPP 

EXECUTADO: ANDRELINA GOMES LOPES Vistos etc. Ação de execução 

de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma 

do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada 

para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser 

intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, 

por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 

9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015586-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. PIRES OLIVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELY CRISTIANE MARTINS GALANI (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015586-71.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: E. F. PIRES OLIVA - EPP 

EXECUTADO: KELY CRISTIANE MARTINS GALANI Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015574-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. PIRES OLIVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO HERIVALDO COSTA OAB - MT24351/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE GUTIERREZ JACOB (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015574-57.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: E. F. PIRES OLIVA - EPP 

EXECUTADO: DANIELLE GUTIERREZ JACOB Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 
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indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015588-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. PIRES OLIVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA FERRAZ GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015588-41.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: E. F. PIRES OLIVA - EPP 

EXECUTADO: DALVA FERRAZ GARCIA Vistos etc. Ação de execução de 

título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do 

art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para 

pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada 

inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial 

de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), 

arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem 

pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se mandado de 

avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe 

os documentos, se for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela 

não for encontrada para citação e esta não fornecer novo endereço em 

05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a 

indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora pelos extratos respectivos e 

registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na 

hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via sistema 

RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade 

de transferência. Indisponibilidade de automóveis compatível com o valor 

exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Os 

extratos respectivos servirão como formalização da penhora, seguindo-se 

a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso 

encontrado o automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda 

interessar à parte credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 

dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um e/ou outro, com 

manifestação das partes em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo 

que credora deverá se pronunciar especificamente a respeito da 

adjudicação ou forma de alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 

877 do CPC. Indicadas outras espécies de bens, integrada a lide, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), com 

efetiva cooperação da parte credora na efetivação do seu direito, de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, a serem realizadas 

pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens 

penhorados, em regra, com a parte credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º 

e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, 

justificadamente. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes a se pronunciarem em 05 dias, seguindo-se a conclusão se houver 

divergência, nos termos dos arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de 

a penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, cabendo a parte credora 

elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte credora, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte devedora, aceitos por 

aquela, demonstrando de plano esta que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte credora. Inteligência 
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dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte credora, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, obter certidão para fins de 

averbação nos Registros correlato; como também averbar, mediante 

apresentação no Registro competente, de cópia do auto ou do termo da 

penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. Expressão dos arts. 

828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a 

avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa 

feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, dentre outros 

primados, à economia e celeridade processual, à razoável duração do 

processo, à cooperação das partes e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a adjudicação, 

por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a 

alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou por 

corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio 

de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 do CPC, 

eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse das partes, 

poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da garantia do 

juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. 

“ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de 

audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial”. 

(XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o oferecimento de 

embargos à execução, por petição e documentos (se forem agregados) 

necessariamente nos mesmos autos, somente será admitido após a 

garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 

1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do FONAJE, este do seguinte 

jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). O 

prazo para protocolar os embargos do devedor será de 15 dias e 

contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015577-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. PIRES OLIVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO HERIVALDO COSTA OAB - MT24351/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARCIMARA TANIA DA PENHA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015577-12.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: E. F. PIRES OLIVA - EPP 

EXECUTADO: NARCIMARA TANIA DA PENHA RIBEIRO Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 
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será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015589-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. PIRES OLIVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BONINNE MONALLIZA BRUN MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015589-26.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: E. F. PIRES OLIVA - EPP 

EXECUTADO: BONINNE MONALLIZA BRUN MORAES Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015579-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. PIRES OLIVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO HERIVALDO COSTA OAB - MT24351/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015579-79.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: E. F. PIRES OLIVA - EPP 

EXECUTADO: VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 
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4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015591-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. PIRES OLIVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EIDI FERNANDA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015591-93.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: E. F. PIRES OLIVA - EPP 

EXECUTADO: EIDI FERNANDA LIMA Vistos etc. Ação de execução de título 

extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do art. 

53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar 

em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada 

inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial 

de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), 

arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem 

pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se mandado de 

avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe 

os documentos, se for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela 

não for encontrada para citação e esta não fornecer novo endereço em 

05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a 

indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora pelos extratos respectivos e 

registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na 

hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via sistema 

RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade 

de transferência. Indisponibilidade de automóveis compatível com o valor 

exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Os 

extratos respectivos servirão como formalização da penhora, seguindo-se 

a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso 

encontrado o automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda 

interessar à parte credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 

dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um e/ou outro, com 

manifestação das partes em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo 

que credora deverá se pronunciar especificamente a respeito da 

adjudicação ou forma de alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 

877 do CPC. Indicadas outras espécies de bens, integrada a lide, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), com 

efetiva cooperação da parte credora na efetivação do seu direito, de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, a serem realizadas 

pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens 
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penhorados, em regra, com a parte credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º 

e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, 

justificadamente. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes a se pronunciarem em 05 dias, seguindo-se a conclusão se houver 

divergência, nos termos dos arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de 

a penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, cabendo a parte credora 

elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte credora, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte devedora, aceitos por 

aquela, demonstrando de plano esta que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte credora. Inteligência 

dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte credora, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, obter certidão para fins de 

averbação nos Registros correlato; como também averbar, mediante 

apresentação no Registro competente, de cópia do auto ou do termo da 

penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. Expressão dos arts. 

828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a 

avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa 

feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, dentre outros 

primados, à economia e celeridade processual, à razoável duração do 

processo, à cooperação das partes e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a adjudicação, 

por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a 

alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou por 

corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio 

de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 do CPC, 

eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse das partes, 

poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da garantia do 

juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. 

“ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de 

audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial”. 

(XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o oferecimento de 

embargos à execução, por petição e documentos (se forem agregados) 

necessariamente nos mesmos autos, somente será admitido após a 

garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 

1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do FONAJE, este do seguinte 

jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). O 

prazo para protocolar os embargos do devedor será de 15 dias e 

contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015592-78.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: E. F. PIRES OLIVA - EPP 

EXECUTADO: ANGELA CRISTINA PARRA Vistos etc. Ação de execução 

de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma 

do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada 

para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser 

intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, 

por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 

9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 
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garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015590-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. PIRES OLIVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRYSTIANO ALTINO COELHO DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015590-11.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: E. F. PIRES OLIVA - EPP 

EXECUTADO: CHRYSTIANO ALTINO COELHO DE FREITAS Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015593-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. PIRES OLIVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONILDA DE FARIA MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015593-63.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: E. F. PIRES OLIVA - EPP 

EXECUTADO: ONILDA DE FARIA MIRANDA Vistos etc. Ação de execução 

de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma 

do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada 
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para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser 

intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, 

por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 

9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000041-24.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE BANDEIRA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA FERNANDA DE MELO OAB - PR76819 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA OAB - PR97285 (ADVOGADO(A))

MARCOS ANDRE RODRIGUES OAB - PR67144 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE SILVA CORRETOR - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000041-24.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: SIMONE BANDEIRA 

FERNANDES EXECUTADO: ODAIR JOSE SILVA CORRETOR - ME Vistos 

etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra 

devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, 

cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. 

A citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 
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localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013266-31.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUI HEEMANN JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSIVAL FRANCISCO FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013266-31.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: RUI HEEMANN JUNIOR 

EXECUTADO: OSIVAL FRANCISCO FERNANDES Vistos etc. Tendo em 

vista o resultado infrutífero de busca de endereço nos sistemas 

credenciados do TJMT do executado, a parte exequente aportou endereço 

para tentativa de nova citação da parte executada, pugnando pela citação 

por mandado via oficial de justiça e pela avaliação e penhora de possíveis 

bens móveis existentes no local. À vista disso, expeça-se mandado de 

citação/intimação que deve ser cumprido por meio de oficial de justiça no 

endereço declinado na petição de Id. 26337770. Indefiro o pedido de 

avaliação e penhora de bens móveis do executado, uma vez que não 

observa a gradação legal prevista pelo artigo 835 do CPC, bem como fere 

o princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo que não foram 

tentadas formas menos gravosas à satisfação do crédito. Restando 

negativa a diligência, intime-se o autor para manifestar-se, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção do feito. Sirva o presente como MANDADO, 

OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 14 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005578-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIONDA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLY RUSTHY DA SILVA 88951928187 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005578-35.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: BIONDA INDUSTRIA DE 

BEBIDAS LTDA - ME EXECUTADO: WILLY RUSTHY DA SILVA 

88951928187 Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos 

mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de 

sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a 

contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 651 de 852



após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000095-87.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: LEANDRO FERREIRA 

MEDEIROS EXECUTADO: LUCINEY CELESTINO RIBEIRO Vistos etc. Ação 

de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO HERIVALDO COSTA OAB - MT24351/O (ADVOGADO(A))
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KELY CRISTINA PAGANI FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015594-48.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: E. F. PIRES OLIVA - EPP 

EXECUTADO: KELY CRISTINA PAGANI FARIAS Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015580-64.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: E. F. PIRES OLIVA - EPP 

EXECUTADO: LINDONESIA PANTA CUNHA Vistos etc. Ação de execução 

de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma 

do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada 

para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser 

intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, 

por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 

9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 
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a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015583-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. PIRES OLIVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA BEATRICE BONFIGLIO TRENTIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015583-19.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: E. F. PIRES OLIVA - EPP 

EXECUTADO: ANNA BEATRICE BONFIGLIO TRENTIN Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 
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841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012330-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS BARRAGAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012330-23.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 EXECUTADO: ANTONIO CARLOS BARRAGAN 

Vistos etc. Verificado que a parte executada ainda não foi citada ante a 

ausência de endereço na exordial, razão pela qual o exequente, por meio 

do petitório de Id. 27684248 informou o referido endereço. À vista disso, 

determino a citação e intimação da parte executada no endereço acostado 

no Id. 27684248, via postal “A.R”, nos termos da decisão proferida no Id. 

26067270. Restando negativa a diligência, intime-se o autor para 

manifestar-se, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Sirva o 

presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 14 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015584-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. PIRES OLIVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA RODRIGUES FELIX (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015584-04.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: E. F. PIRES OLIVA - EPP 

EXECUTADO: VANDA RODRIGUES FELIX Vistos etc. Ação de execução 

de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma 

do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada 

para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser 

intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, 

por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 

9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 655 de 852



ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013672-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI NANHARA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO PRADO OAB - MT21811/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013672-69.2019.8.11.0015. REQUERENTE: KELLI NANHARA FERREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo 

a inicial com inclusos documentos, vez que atendidos os requisitos do art. 

319 e 320 do CPC. O fato da parte promovente tentar esgueirar-se da 

audiência de conciliação, que é regra no direito processual em vigor, não 

encaminha direto a dispensa da solenidade. Pelo contrário, a audiência 

deve ser mantida, valorizando a conciliação, a cooperação das partes, a 

probidade e a boa-fé, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Ademais, em que pese a manifestação de desinteresse na 

audiência de conciliação, o artigo 2º da Lei 9.099/95 é claro em afirmar 

que: Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. Noutro giro, a 

designação da audiência conciliatória não está adstrita à vontade das 

partes, uma vez que indispensável ao rito especial deste Juízo, a teor do 

Enunciado n.º 20, do FONAJE dispõe que: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte nas 

audiências é obrigatório, pois sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I- 

quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; Portanto, designe-se audiência de conciliação e cite-se a parte 

promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa 

escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 

04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Assim como, intime-se a parte 

promovente, na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o 

tiver, para também comparecer, sob pena contumácia e extinção do 

processo. (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Consigno que a 

ausência de contestação importa, do mesmo modo, em revelia. Na 

hipótese de a contestação estar instruída com documentos ou nela forem 

arguidas preliminares ou matérias prejudiciais, oportunizado será à parte 

promovente replicá-la no ato ou em até 05 dias, se a contestação não for 

apresentada na audiência, ficando desde já ciente de tal possibilidade. 

Serve a presente como mandado, carta precatória, ofício, carta de 

intimação/citação. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 15 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012243-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CESAR MOREIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA OAB - MT19597/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAISE DO PRADO MARQUES DA SILVA OAB - MT22790/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRIELI KONOPKA PEREIRA (REQUERIDO)

VANDERLEI KNOPKA PERFIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012243-67.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MILTON CESAR MOREIRA 

NEVES REQUERIDO: ANDRIELI KONOPKA PEREIRA, VANDERLEI KNOPKA 

PERFIRA Vistos etc. De ver que não houve comparecimento do requerido 

Vanderlei Knopka Pereira na audiência de conciliação realizada em 

1712/2019, sabe-se que no âmbito dos juizados especiais a presença das 

partes é obrigatória, independente de representação por procurador. No 

entanto, no caso do presente feito, o requerido no Id. 27036935 coligiu 

atestado médico, datado em 04/12/2019, da cidade de Matão – SP, onde 

alegou estar fazendo tratamento de saúde, justificando sua ausência na 

solenidade. Pugnou a parte autora na própria sessão conciliatória, pela 

designação de uma nova audiência. Desse modo, visto que a licença 

médica afigura-se justo motivo para redesignação do ato, determino a 

designação de nova data para a realização da audiência conciliatória, 

conforme critérios e pauta deste Juízo. Intimem-se as partes, fazendo 

constar as advertências em caso de falta injustificada. Oportunamente, 

conclusos. Sirva o presente como mandado, ofício, carta precatória, carta 

de intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012184-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMOREZIO COELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012184-79.2019.8.11.0015. REQUERENTE: AMOREZIO COELHO DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Recebo a inicial com inclusos 

documentos, vez que atendidos os requisitos do art. 319 e 320 do CPC. 

Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, 
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dispenso a audiência de conciliação ou mediação, em vista do enunciado 

n.º 01 dos Juízes dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado 

de Mato Grosso: “Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada 

a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa”. Nada impede, contudo, que a audiência conciliatória 

ocorra se for do interesse do promovido. Cite-se a parte promovida para 

contestar em até 30 dias, conforme enunciado retromencionado. 

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do CPC). 

Advirta-se expressamente a parte promovida de que deverá fornecer ao 

Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei n.º 12.153/2009. Aportada 

contestação, remetam-se os autos a tarefa específica “minutar sentença”. 

Serve a presente como mandado, carta precatória, ofício, carta de 

intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 15 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012341-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012341-86.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARLI PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Intime-se 

parte autora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se a respeito dos 

valores pagos pela executada no Id. 26616635, ciente que seu silêncio 

será interpretado como concordância tácita, acarretando no levantamento 

dos valores pagos e consequentemente na extinção do processo. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005143-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005143-32.2017.8.11.0015. AUTOR(A): RAIMUNDO DA SILVA FILHO 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Defiro o pedido de suspensão do 

processo, pelo prazo de 90 dias, devendo a parte autora dar 

prosseguimento no feito ao final do prazo, pugnando pela concessão de 

novo prazo ou requerendo o que entender de direito, independente de 

nova intimação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 15 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004071-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

ANAYRA PAMELA SAMUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIS DA SILVA OAB - MT16561/O (ADVOGADO(A))

ARIENE FERREIRA FERREIRA OAB - MT25340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004071-73.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANAYRA PAMELA SAMUEL, 

RICARDO GOMES PEREIRA REQUERIDO: ILHAS DO LAGO 

INCORPORACAO SPE - LTDA Vistos etc. Em análise dos autos verifico 

que merece acolhimento o pleito formulado pela parte requerida no Id. 

27596452, uma vez que, em que pese o pedido de intimação exclusiva 

formulado na contestação de Id. 15649034, não houve habilitação do 

causídico Diego Martins Silva do Amaral, razão pela qual deve ser 

renovado o ato de intimação da sentença. Nesse sentido é o entendimento 

que emana da E. Turma Recursal do nosso Estado, que já enfrentou caso 

semelhante, consoante decisão abaixo ementada: “AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. PATRONOS DA RÉ NÃO CADASTRADOS NA 

AUTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. 

NULIDADE. Apelação interposta de sentença de parcial procedência em 

ação indenizatória que o apelante moveu em face da apelada. Apelada 

que, em contrarrazões imputa nulidade ao processo porque não intimada 

dos atos processuais. 1. É manifesta a nulidade do processo se por falha 

no cadastro dos advogados que patrocinam a ré, esta não foi intimada de 

qualquer ato processual. 2. Nas circunstâncias, são inegáveis a violação 

ao princípio da publicidade dos atos processuais, o que opera 

cerceamento do direito de defesa, ao contraditório e o malferimento do 

princípio de não-surpresa, ínsito ao da boa-fé objetiva, o que se traduz em 

desrespeito ao devido processo legal, que, por força do art. 5.º, LV, da 

Constituição da República, é direito fundamental. 3. Recurso que se julga 

prejudicado”. (TJ-RJ - APL: 00067326420168190023, Relator: Des(a). 

FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 

17/04/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) Ex positis, chamo o feito à ordem, 

para fins de invalidar a intimação da proferida nos autos, determino a 

habilitação do causídico Diego Martins Silva do Amaral – OAB/GO n.º 

29.269, e a renovação da intimação inerente à sentença de Id. 15910037, 

com a consequente restituição do prazo recursal. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 17 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009547-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA PICCINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009547-92.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ANDREIA CRISTINA PICCINI REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Defiro o pedido de suspensão do 

processo, pelo prazo de 90 dias, devendo a parte autora dar 

prosseguimento no feito ao final do prazo, pugnando pela concessão de 

novo prazo ou requerendo o que entender de direito, independente de 

nova intimação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 15 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015102-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDALVA ROSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015102-56.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: HELIO MARTINS DA SILVA 

EXECUTADO: IDALVA ROSA DA SILVA Vistos etc. Ação de execução de 

título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do 

art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para 

pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada 

inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial 

de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), 

arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem 

pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se mandado de 

avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe 

os documentos, se for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela 

não for encontrada para citação e esta não fornecer novo endereço em 

05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a 

indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora pelos extratos respectivos e 

registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na 

hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via sistema 

RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade 

de transferência. Indisponibilidade de automóveis compatível com o valor 

exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Os 

extratos respectivos servirão como formalização da penhora, seguindo-se 

a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso 

encontrado o automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda 

interessar à parte credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 

dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um e/ou outro, com 

manifestação das partes em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo 

que credora deverá se pronunciar especificamente a respeito da 

adjudicação ou forma de alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 

877 do CPC. Indicadas outras espécies de bens, integrada a lide, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), com 

efetiva cooperação da parte credora na efetivação do seu direito, de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, a serem realizadas 

pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens 

penhorados, em regra, com a parte credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º 

e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, 

justificadamente. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes a se pronunciarem em 05 dias, seguindo-se a conclusão se houver 

divergência, nos termos dos arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de 

a penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, cabendo a parte credora 

elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte credora, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte devedora, aceitos por 

aquela, demonstrando de plano esta que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte credora. Inteligência 

dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte credora, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, obter certidão para fins de 

averbação nos Registros correlato; como também averbar, mediante 

apresentação no Registro competente, de cópia do auto ou do termo da 

penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. Expressão dos arts. 

828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a 

avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa 

feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, dentre outros 

primados, à economia e celeridade processual, à razoável duração do 

processo, à cooperação das partes e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a adjudicação, 

por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a 

alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou por 

corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio 

de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 do CPC, 

eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse das partes, 

poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da garantia do 

juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. 

“ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de 

audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial”. 

(XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o oferecimento de 

embargos à execução, por petição e documentos (se forem agregados) 

necessariamente nos mesmos autos, somente será admitido após a 

garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 

1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do FONAJE, este do seguinte 

jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). O 

prazo para protocolar os embargos do devedor será de 15 dias e 

contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE TEODORO NEVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO EDUARDO HINTZ OAB - MT0015857A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000338-70.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE TEODORO 

NEVES JUNIOR REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP 

AEROPORTO LTDA. Vistos etc. Intime-se a parte autora para 

manifestar-se a respeito da petição de Id. 22025213, no prazo de 05 dias, 

pugnando o que entender de direito, sob pena de arquivamento do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002433-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADINA CARVALHO SALLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002433-05.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ARIADINA CARVALHO 

SALLES REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Petição da parte 

promovida de Id. 27242287, pugnando pelo desarquivamento do feito para 

fins de emissão de guia de depósito judicial pelo juízo. Processo 

desarquivado. Indefiro o pleito de emissão de guia pela secretaria do juízo, 

posto que caso esteja sofrendo problemas técnicos em seu sistema, deve 
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o promovente diligenciar para solucioná-los, descabendo ao juízo servir de 

braço direito das partes ou advogados em providências que devem ser 

tomadas por eles. Em acesso ao site SISCONDJ foi perfeitamente possível 

acessar os dados do presente feito, inclusive sendo o processo 

encontrado e validado. Desse modo, intime-se a parte promovida para que 

junto aos autos no prazo de 05 dias, o respectivo comprovante de 

pagamento. Aportado aos autos, intime-se a parte promovente para que, 

no mesmo prazo, manifeste-se informando se concorda ou não com os 

valores pagos, cientificada que seu silêncio acarretará em concordância 

tácita, acarretando no levantamento dos valores pagos e 

consequentemente na extinção do processo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 15 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015443-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WALKER OAB - MT0015563A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015443-82.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

EXECUTADO: MARCIO VIEIRA DA SILVA Vistos etc. Ação de 

locupletamento ilícito distribuída como execução de título extrajudicial. Não 

preenchido nenhum dos requisitos estabelecidos no art. 783 do CPC que 

determina que a execução de título extrajudicial deve fundar-se sempre 

em um título obrigacional certo, líquido e exigível, não podendo a obrigação 

ser incerta e nem o título estar prescrito. Neste aspecto por economia e 

celeridade processual, apesar da informalidade e da simplicidade, faculto 

a parte promovente emendar a inicial adequando-a ao rito processual que 

for de seu interesse, conforme a causa apresentada. Desse modo, 

determino que a parte autora, em 15 dias, promova a regularização da 

ação, sob pena de indeferimento da inicial a teor dos arts. 330 e 485, 

incisos I e IV, todos do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 16 de 

janeiro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015239-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON LIMA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON LIMA DA SILVA OAB - MT0017129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015239-38.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: JEFERSON LIMA DA SILVA 

EXECUTADO: JOSE FERREIRA DOS SANTOS Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 
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execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 16 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005364-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE MARIA ZORTEA ANTONIOLLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005364-78.2018.8.11.0015. AUTOR(A): DIRCE MARIA ZORTEA 

ANTONIOLLI REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291 do 

CPC que a toda causa deverá ser atribuído valor certo; todavia, referido 

comando não foi observado na petição inicial eis que da simples leitura 

percebe que o valor pretendido pelo autor e o valor declarado na causa 

estão em dissonância. Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de 

sentença por este Juízo, uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/1995 é vedada a liquidez da sentença. O pedido 

formulado nos autos é certo e determinado, bem como há clara delimitação 

do período em que deve ser aplicado, motivo pelo qual deve haver a 

retificação do valor da causa a fim de permitir a escorreita prolação da 

sentença. Não se olvidando a impossibilidade do procedimento de 

liquidação de sentença ante a vedação acima estipulada. Desta forma, 

intime-se o promovente pra que, no prazo de 15 dias, EMENDE a petição 

inicial para retificar o valor da causa adequando-o a real proveito 

econômico pretendido, sob pena de extinção do feito. Após decorrido o 

prazo supra, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se Cumpra-se. Sinop – MT, 20 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005799-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NITA RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005799-52.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA NITA RIBEIRO SILVA 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos 

mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de 

sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a 

contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 20 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000199-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPPE GABRIEL MEDINA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO MAURICIO PIVOTTO (EXECUTADO)

A. M. PIVOTTO AUTO PEÇAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000199-79.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: FELIPPE GABRIEL MEDINA DIAS 

EXECUTADO: ADAO MAURICIO PIVOTTO, A. M. PIVOTTO AUTO PEÇAS - 

ME Vistos etc. Trata-se de cumprimento provisório de sentença, atinente a 

ação de indenização por danos materiais e morais, feito em autos 

apartados, referente a sentença proferida no processo sob n.º 
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1013821-36.2017.811.0015. O cumprimento de sentença provisório da 

sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia 

certa reger-se-á, nos termos dos arts. 520, 521 e 522 do CPC, 

observadas também as regras gerais do Título II, Capítulo I, do Livro I, do 

Estatuto Instrumental - cumprimento de sentença. Desse modo, defiro o 

cumprimento de sentença suscitado. Para tanto, cite-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 dias o valor reclamado, a contar esse 

prazo da efetiva intimação, conforme demonstrativo de débito 

apresentado. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido 

prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja 

acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, 

nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 

97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 20 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008112-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIS NOEMI GUARNIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA BORGES CARVALHO PARRIAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008112-49.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BEATRIS NOEMI GUARNIERI 

REQUERIDO: LEILA BORGES CARVALHO PARRIAO Vistos etc. Verificado 

que a parte requerida ainda não foi citada, razão pela qual a parte 

requerente no Id. 26185509, pugnou pela citação via aplicativo de 

mensagens “WhatsApp” da parte promovida, o que desde já indefiro. Isso 

porque pela Portaria nº 774/2019-Pres-CGC-CSJE de 17 de junho de 2019, 

no âmbito dos Juizados Especiais, o referido aplicativo de mensagens é 

meio para intimação. O que não é o caso. Pugnou também pela citação da 

parte requerida por meio de telefone pelo fato de desconhecer a 

localização dela. Calha frisar que devido a gravidade das circunstâncias, 

a citação via telefone traz uma enorme insegurança, isso porque não 

consta nos autos prova cabal de que o número indicado pela parte 

promovente é realmente da parte promovida, não podendo assim ensejar a 

revelia. No entanto, considerando que nos Juizados Especiais o processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº. 9.099/95), a citação 

via telefone não é descartada, razão pela qual determino a citação da 

requerida por telefone, no número indicados na petição de Id. 26185509. 

Para tanto, designe-se nova data para audiência de conciliação, conforme 

critérios e pauta deste Juizado e intimem-se as partes, fazendo constar as 

advertências legais em caso de falta injustificada. Restando negativa a 

diligência, intime-se o autor para se manifestar no prazo de 05 dias, 

informando novo endereço ou pugnando o que entender de direito, sob 

pena de extinção do feito. Sirva o presente como mandado, ofício, carta 

precatória, carta de intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

21 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010896-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JOSE BERSALINI FAVONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010896-79.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: CLAUDIA INOCENTE SANTANA 

BONDESPACHO DO NASCIMENTO EXECUTADO: FRANCISCO JOSE 

BERSALINI FAVONI Vistos etc. Peticiona a parte exequente indicando 

endereço da motocicleta constrita pelo sistema RENAJUD. Com efeito, o 

sistema RENAJUD possibilita ao magistrado o condão de registrar 

constrições sobre veículos cadastrados nos sistemas dos Detrans de 

todo o país. Todavia, em que pese a restrição se assemelhe com a 

penhora do veículo, tais atos são distintos, isso porque a restrição é mero 

ato de averbar nos registros do veículo a existência da execução e de 

eventual interesse do exequente de penhora do bem. Ao passo que a 

penhora é realizada por meio de competente mandado, ocasião na qual 

será lavrado o termo de penhora, o veículo será avaliado e o seu 

proprietário será intimado para, se desejar, apresentar embargos. Dito 

isso, entendo que o veículo indicado na pesquisa de Id. 20009595 não 

está penhorado, é apenas objeto de constrição lançado no sistema 

Renajud, de sorte que o pleito de busca e apreensão é inviável, porquanto 

o exequente sequer tem direitos sobre o automóvel. Desse modo, ante o 

endereço de veículo indicado no petitório retro, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e intimação. Após, intimem-se as partes para, no prazo 

de 05 dias, manifestarem-se quanto ao valor indicado pelo Sr. Meririnho. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se Cumpra-se. Sinop – MT, 21 

de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011377-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI OAB - MT0008838S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011377-59.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI REQUERIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Vistos etc. Verificado que apesar de citada/intimada para audiência de 

conciliação, por meio de telefone, conforme certificado no Id. 25723042, a 

parte requerida não compareceu a sessão conciliatória. Na audiência de 

conciliação a parte autora pugnou pela decretação de revelia da parte 

requerida. No entanto, devido a gravidade das circunstâncias, a citação 

via telefone traz uma insegurança, isso porque não consta nos autos 

prova cabal de que o número indicado pela parte autora é realmente da 

parte requerida, não podendo assim considerar válida sua citação e nem 

acarretar na revelia. Deve a parte autora diligenciar na busca de 

concretizar a citação da parte requerida. Desse modo, intime-se a parte 

requerente para, no prazo de 05 dias, informar novo endereço para a 

citação e/ou pugnar o que entender de direito. Aportado aos autos novo 

endereço, designe-se nova data para audiência de conciliação, conforme 

critérios e pauta deste Juizado e intimem-se as partes, fazendo constar as 

advertências legais em caso de falta injustificada. Restando negativa a 

diligência, intime-se o autor para se manifestar no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção do feito. Após conclusos para deliberação. Sirva o 

presente como mandado, ofício, carta precatória, carta de 

intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 20 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011253-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IRANILDO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAR VEICULOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011253-59.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ANTONIO IRANILDO DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: CAR VEICULOS Vistos etc. Pugnou o exequente 

pela citação via telefone da parte executada, contudo ante a 

impossibilidade de citação via telefone, posto que não consta nos autos 

prova cabal de que o número indicado pela parte promovente é, de fato, 

da parte executada, não pode a ligação substituir o ato formal da citação. 

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, 

informar endereço para a citação da parte executada ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito. Aportado endereço 

válido, promova-se a citação do executado nos termos da decisão de Id. 

14814122. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 21 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007258-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARIN CRISTINA ARALDI SEGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007258-55.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CARIN CRISTINA ARALDI 

SEGER REQUERIDO: VALDEMAR BORGES Vistos etc. Verificado que a 

parte requerida ainda não foi citada, razão pela qual o requerente, por 

meio da petição de Id. 26355660, pugnou por nova tentativa de citação e a 

consequente redesignação da audiência conciliatória. À vista disso, 

acolho o pedido da parte autora, ao passo que determino a citação e 

intimação da parte requerida no novo endereço declinado no Id. 22995600, 

qual seja: Rua Diamantino, 696, Bairro Jardim Primavera, na cidade de Alta 

Floresta – MT, CEP: 78580-000. Tendo em vista que a data designada em 

sede de audiência encontra-se muito próxima, não havendo tempo hábil 

para o cumprimento das providências determinadas, designe-se nova data 

para audiência de conciliação, conforme critérios e pauta deste Juizado e 

intimem-se as partes, fazendo constar as advertências legais em caso de 

falta injustificada. Restando negativa a diligência, intime-se o autor para se 

manifestar no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sirva o presente como MANDADO, OFÍCIO, 

CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 21 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004281-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004281-27.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MATEUS BISPO DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á 

nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de 

sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a 

contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 
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direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 21 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002222-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NIVALDO VIANA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE MEDEIROS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002222-03.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE NIVALDO VIANA - ME 

REQUERIDO: ROSIMEIRE MEDEIROS DOS SANTOS Vistos etc. Verificado 

que apesar de citada/intimada para audiência de conciliação, por meio de 

telefone, conforme certificado no Id. 26358210, a parte requerida não 

compareceu a sessão conciliatória. Na audiência de conciliação a parte 

autora pugnou pela decretação de revelia da parte requerida. No entanto, 

devido a gravidade das circunstâncias, a citação via telefone traz uma 

enorme insegurança, isso porque não consta nos autos prova cabal de 

que o número indicado pela parte promovente é realmente da parte 

promovida, não podendo assim considerar válida sua citação e nem 

acarretar na revelia. Cabe ressaltar ainda, que certificado no Id. 

26358210, que a citação ocorreu na pessoa do esposo da requerida, o 

que é incabível, tendo em vista que se trata de um ato personalíssimo. 

Desse modo, deve a parte autora diligenciar na busca de concretizar a 

citação da parte promovida. Sendo assim, intime-se a parte promovente 

para, no prazo de 05 dias, informar novo endereço para a citação e/ou 

pugnar o que entender de direito. Aportado aos autos novo endereço, 

designe-se nova data para audiência de conciliação, conforme critérios e 

pauta deste Juizado e intimem-se as partes, fazendo constar as 

advertências legais em caso de falta injustificada. Restando negativa a 

diligência, intime-se o autor para se manifestar no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção do feito. Após conclusos para deliberação. Sirva o 

presente como mandado, ofício, carta precatória, carta de 

intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 21 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006734-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIOS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA OAB - MT22627/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA CILENE TEIXEIRA DE JESUS ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006734-29.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: MARCOS VINICIOS COSTA 

EXECUTADO: LEILA CILENE TEIXEIRA DE JESUS ANDRADE Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 21 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012077-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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REGINALDO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012077-06.2017.8.11.0015. REQUERENTE: REGINALDO RIBEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á 

nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de 

sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a 

contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 20 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012357-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO RICARDO DA SILVA MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012357-86.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE ALVES DA SILVA & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: DANILO RICARDO DA SILVA MOURA Vistos etc. 

Verificado que a parte requerida ainda não foi citada, razão pela qual o 

requerente em sede de audiência, pugnou por nova tentativa de citação no 

novo endereço informado e a consequente redesignação da audiência 

conciliatória. À vista disso, acolho o pedido da parte autora, ao passo que 

determino a citação e intimação da parte requerida no novo endereço 

declinado no termo de Id. 25573060, via postal “A.R”. Para tanto, 

designe-se nova data para audiência de conciliação, conforme critérios e 

pauta deste Juizado e intimem-se as partes, fazendo constar as 

advertências legais em caso de falta injustificada. Restando negativa a 

diligência, intime-se o autor para se manifestar no prazo de 5 dias, sob 

pena de extinção do feito. Após, de tudo certificado, concluso para 

deliberação. Sirva o presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 21 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010689-17.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLERI FATIMA FRIGO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO(A))

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDIQUE FRANCISCO DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010689-17.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: CLERI FATIMA FRIGO DIAS 

EXECUTADO: VANDIQUE FRANCISCO DO CARMO Vistos etc. Postulou a 

parte exequente pela expedição de mandado de penhora do imóvel 

indicado nos autos e pela suspensão da CNH do executado. 

Preliminarmente, a fim de analisar o pleito de penhora do dito bem imóvel, 

faz-se necessário que a parte requerente colacione aos autos cópia da 

matrícula do imóvel, demonstrando, assim, a propriedade do bem a ser 

penhorado. Adiante, sobre o pleito de bloqueio da CNH da parte 

executada, é possível verificar que a nova sistemática trazida pela Lei nº 

13.105/2015 - Código de Processo Civil, art. 139, inciso IV, permite ao juiz 

“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial”. Entretanto, apesar da inovação jurídica processual, deve-se 

considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição 

Federal, que em seu art. 5º, XV, consagra o direito de ir e vir. Ademais, o 

próprio Código de Processo Civil, no art. 8º, prescreve que “ao aplicar as 

normas do ordenamento jurídico, o julgador deve se atentar, não apenas 

para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, devendo resguardar e promover a dignidade 

da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a 

legalidade.” No mais, as hipóteses passíveis de cassação/suspensão do 
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Direito de Dirigir estão presentes e tão somente no Código de Trânsito 

Brasileiro. A propósito colaciono o entendimento jurisprudencial sobre a 

temática em questão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE APREENSÃO DE CARTEIRA 

NACIONAL DE HABILITAÇÃO, SUSPENSÃO DE PASSAPORTE E 

BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO A FIM DE ASSEGURAR O 

PAGAMENTO DE DÍVIDA. DESCABIMENTO. DÉBITO QUE NÃO POSSUI 

NATUREZA ALIMENTAR. VIOLAÇÃO A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS”. 

1. Dispõe o artigo 139, inciso IV, do CPC/2015 que ao Juiz incumbe 

determinar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial". Entretanto, o artigo 805 do mesmo Código também estabelece que 

"quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz 

mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado". 2. 

Sendo assim, descabe cercear o direito de ir e vir do devedor, bem como 

limitar-lhe a capacidade de contratar, a fim de eventualmente obter o 

reembolso de valores despendidos com o pagamento de seguro, isto é, 

verba que não apresenta natureza alimentar. Incidência, no caso 

concreto, do previsto no artigo 5º, "caput" e inciso XV, da CF/1988 e 421 

do CC/2002. Precedentes. Agravo de instrumento desprovido. Unânime”. 

(Agravo de Instrumento Nº 70074354804, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 31/08/2017) Assim, diante do exposto e, considerando que a 

satisfação do crédito deve ser buscada, via de regra, no patrimônio do 

devedor e não em sua liberdade, devendo as exceções estarem previstas 

em lei, conforme art. 789, do CPC, indefiro o pedido de suspensão da CNH 

do executado. Além disso, intime-se a parte exequente para que, no prazo 

de 05 dias, colacione aos autos cópia da matrícula do imóvel que deseja 

penhorar, sob pena de indeferimento do pleito. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 21 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012610-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARNOBIO SOARES PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN LUCAS DA SILVA MUNIZ PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012610-91.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: ARNOBIO SOARES PINTO 

EXECUTADO: JEAN LUCAS DA SILVA MUNIZ PEREIRA Vistos etc. 

Revendo melhor a efetividade e a legalidade, com a segurança jurídica 

garantindo o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, embora 

mitigado nos processos de execução, tal fato não permite que a citação, 

ato solene, seja realizado por meio de telefone, ainda que a sistemática 

dos juizados especiais seja pautada pela celeridade e simplicidade. A 

previsão legal contida no art. 246 do CPC, não possibilita a pluralidade de 

formas e interpretação, sendo a citação o momento da triangularização 

processual, é de se impor que esse seja feito conforme os ditames legais, 

sendo respeitada a solenidade que o ato requer. Segue o entendimento 

jurisprudencial (grifo nosso): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR TELEFONE. NULIDADE DA CITAÇÃO. 

OCORRÊNCIA. -Citação realizada por telefone é nula, ainda que realizada 

por oficial de justiça, haja vista a ausência de previsão legal para tanto, 

nos termos do art. 221 do CPC. - Decretada a nulidade processual dos 

atos posteriores a citação (fl. 60). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA”. (Agravo de Instrumento, Nº 

70058183591, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 27-03-2014). Assim, evidente 

os prejuízos à parte executada, razão pela qual entendo que o 

procedimento, da maneira como deferido, não pode ser validado, posto 

que não consta nos autos prova cabal de que o número indicado pela 

parte exequente é, de fato, da parte executada, não pode a ligação 

substituir o ato formal da citação. Posto isso, determino seja a parte 

exequente intimada para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, indicando 

endereço para citação ou pugnando o que de direito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Cientifique-o sobre a possibilidade de 

remessa dos autos ao juízo comum, para ver satisfeita sua pretensão com 

as providências lá cabíveis, caso seja de seu interesse. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 21 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005632-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO DOMINGOS BASQUERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT14755-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005632-69.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: AROLDO DOMINGOS 

BASQUERA EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA 

Vistos etc. Diante da indicação das operadoras de cartão de crédito das 

quais o autor pretende a realização da penhora, conforme Id. 25943117, 

cumpra-se in totum a decisão de Id. 2552763. Intime-se. Cumpra-se. Sinop 

- MT, 21 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004935-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ALVES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004935-14.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO DE DEUS DA 

SILVA - ME REQUERIDO: JULIANA ALVES DA COSTA Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 
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interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 22 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003753-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FEITEIRO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003753-56.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ELIANE FEITEIRO RIBEIRO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. O cumprimento da 

sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 22 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010264-29.2011.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONILDO SEVERO DA SILVA OAB - MT8.783 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT10445-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010264-29.2011.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS RODRIGUES 

REQUERIDO: L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS 

LTDA Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, 

a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como 

cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença 

inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse 

prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no 

aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino 

seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 
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o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Determino seja retificado o polo 

passivo da ação de modo a constar como ré a empresa RN Comércio 

Varejista S.A., CNPJ sob n.º 13.481.309/0071-03. Se necessário, que 

sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 22 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009293-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL (REQUERENTE)

ADRIANA CERQUEIRA MALDANER (REQUERENTE)

VALDENOR MALDANER (REQUERENTE)

DOUGLAS CARNIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009293-85.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DOUGLAS CARNIEL, 

VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL, ADRIANA CERQUEIRA 

MALDANER, VALDENOR MALDANER REQUERIDO: TREND OPERADORA 

DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA Vistos etc. Tendo em vista que o pleito 

de Id. 23202924 é de autoria da parte requerida, intime-se a parte 

requerida para, no prazo de 03 dias, manifestar-se, colacionando aos 

autos o suposto acordo realizado entre as partes. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 22 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004568-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004568-87.2018.8.11.0015. REQUERENTE: WAGNER DA SILVA 

CARVALHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos 

mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de 

sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a 

contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 
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bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 20 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYLSON DOS REIS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR OAB - DF29190 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000519-66.2019.8.11.0015. REQUERENTE: KLEYLSON DOS REIS LIMA 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO 

MARANHAO-CAEMA Vistos etc. De proêmio, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença de Id. 26680129. O cumprimento da sentença far-se-á 

nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de 

sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a 

contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 20 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005253-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA FRANCIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005253-94.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARISTELA FRANCIONI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á 

nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de 

sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a 

contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 
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do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 21 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005045-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVA VILMA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIANE PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0018602A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005045-47.2017.8.11.0015. REQUERENTE: EVA VILMA PEREIRA 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos 

mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de 

sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a 

contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 20 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010009-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NONATO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010009-49.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE NONATO CAMPOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. De proêmio, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença de Id. 26457955. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 669 de 852



oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 20 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011727-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ VIDAL VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011727-81.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANDRE LUIZ VIDAL VARGAS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. O cumprimento da 

sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 20 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008391-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 
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(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA GARCIA PASKEVICIUS OAB - MT25133/O (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008391-69.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SOLANGE APARECIDA 

VIEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. O cumprimento 

da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, 

inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em 

atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado 

(certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias 

a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não 

cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, 

incidente de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente 

ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 

1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 

aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado 

ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo 

também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão 

ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem 

imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. 

Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força do art. 513, 

todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, 

intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme tópico 

anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 21 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009720-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO THIAGO LUSATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009720-53.2017.8.11.0015. REQUERENTE: REINALDO DOS SANTOS 

REQUERIDO: JOAO THIAGO LUSATTO Vistos etc. Pugnou o exequente 

pela intimação via telefone da parte executada, contudo ante a 

impossibilidade de intimação via telefone, posto que não consta nos autos 

prova cabal de que o número indicado pela parte exequente é, de fato, da 

parte executada, não pode a ligação substituir o ato formal da intimação. 

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, 

informar endereço para a intimação da parte executada ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito. Aportado endereço 

válido, promova-se a intimação do executado nos termos da decisão de Id. 

18287634. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 21 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013250-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DORNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013250-77.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ROBERTO DORNER 

REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos etc. Defiro os 

pedidos retro. Desse modo, determino o levantamento da importância 

vinculada neste feito em favor da parte exequente, na conta por ela 

informada no Id. 26579814, mediante alvará judicial. E por fim, intime-se a 

parte executada para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre a petição 

de Id. 26579814, sob pena de litigância por má-fé. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 22 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000256-97.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

FLAVIA LUCIA BITTAR GONCALVES OAB - 625.686.636-34 

(REPRESENTANTE)

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000256-97.2020.8.11.0015. REPRESENTANTE: FLAVIA LUCIA BITTAR 

GONCALVES REQUERIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. Vistos 
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etc. Pretensão declaratória de inexistência e invalidade da relação jurídica, 

com pedido de tutela provisória de urgência, aviada por DMI Comércio 

Varejista e Atacadista de Variedades EIRELI em face de Ely Marcial Palma 

Ramos, ambos qualificadas. Com arrimo nos princípios da simplicidade, 

oralidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o 

sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao 

art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido 

liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito 

é cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade a audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. De acordo com a documentação coligida, 

demonstrado ter formalizado contrato com a promovida para locação do 

veículo Renault Logan Manual – Placa QPF1520, pelo prazo de 20 dias, no 

valor total de R$ 436,00, bem como seguro veicular, no valor de R$ 

700,00. Aduzido que por ocasião da devolução do bem, constatou-se a 

existência de avarias de pequena monta no veículo, consistentes em 

alguns amassados na lataria e um trincado no para-brisa, ocasionados por 

uma chuva de granizos, a ensejar o lançamento do débito de R$ 8.931,20 

em razão do reparo do veículo. A causa de pedir desta demanda 

centra-se na tese de nulidade no débito lançado, com vencimento para 

21/01/2020, eis que formalizado seguro total do veículo, sendo que a 

promovente, ao devolver o bem móvel com avarias, procedeu ao 

pagamento total da coparticipação do seguro. Por outro lado, a promovida 

alega que o seguro contratado não abrange os danos causados por 

catástrofes naturais. Vê-se que o pedido está alicerçado em um contrato 

de locação formalizado entre as partes, aviado no Id. 28100815, que 

dispõe sobre as coberturas de proteção contratadas pela parte 

promovente. Ao que indica o referido documento, a cobertura básica 

contratada consistia em proteção para os vidros, roubos, furtos, 

acidentes ou perda total, com coparticipação no valor de R$ 2.000,00. Em 

detida análise do feito, verifico que a parte promovente não trouxe aos 

autos elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão da tutela, previstos no artigo 

300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso sob 

análise, neste incipiente momento processual, não é vislumbrado a 

presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela 

de urgência, porquanto, para a comprovação da tese expendida pela pelo 

promovente é impositiva a dilação probatória e, em especial, a submissão 

do feito ao crivo do contraditório. Isso porque, ausente nos autos o termo 

de responsabilização inerente ao contrato entabulado entre as partes, 

conforme indicado no próprio documento aviado no Id. 28100815, a 

dificultar este Juízo, nesse incipiente momento processual, de dirimir as 

questões relativas ao caso. Ademais, pela troca do e-mail agregado, ao 

que tudo indica, o plano de proteção veicular básico contratado pela 

demandante não abrange os danos causados por chuvas de granizo, com 

aparente previsão expressa do referido evento natural. É o que se extrai 

do documento de Id. 28100817. Probabilidade do direito questionável, 

sobretudo considerando que o plano contratado faz referência apenas 

aos vidros, furtos, roubos, acidentes e PT (LDW) R$ 2.000,00 e não à 

danos por catástrofes naturais. Ao contrário do alegado pela demandante, 

nessa sede de cognição sumária, inexiste contratação de “seguro total” 

do veículo, conforme explanado na penúltima linha da narração fática. 

Longe disso, o seguro contratado aparentemente foi o básico, a teor do 

próprio contrato agregado nos autos. Dessa forma, não é possível admitir 

a tese como fundada o suficiente para garantir o adiantamento da tutela, 

uma vez que se revela temerária nessa conjuntura ainda um tanto fluida 

Portanto, necessário submeter os fatos ao contraditório, a possibilitar à 

parte adversa o conhecimento e manifestação quanto ao litígio em apreço, 

em sua regular antítese, sobretudo a fim de fornecer uma decisão mais 

segura a respeito do caso, sendo impositiva a dilação probatória e a 

submissão do feito ao crivo do contraditório, resguardada a ampla defesa, 

corolários do Due Process of Law. Ainda, importa destacar que para a 

concessão da tutela de urgência, é necessária a presença simultânea dos 

dois requisitos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Isto é, a ausência de um deles leva fatalmente 

ao indeferimento da medida. Assim, não evidenciado suficientemente o 

direito aduzido, ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento 

da tutela de urgência pretendida, preconizados pelo art. 300, caput, do 

CPC. Não há como ser concedida Não se descarta a possibilidade de que 

durante a instrução probatória sejam vertidos para os autos elementos 

que alterem a convicção formada até o momento. Contudo, não antevejo 

os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, a autorizar a concessão da 

tutela provisória de urgência. Por derradeiro, convém destacar a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma 

vez que, levando-se em conta os conceitos de consumidor e de 

fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a 

parte promovida está sujeita às delimitações e implicações decorrentes 

das relações de consumo. Por conta dessa nuance, a inversão do ônus 

da prova deve ser conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto 

que da exposição dos fatos afloram alegações verossímeis que podem 

configurar vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte promovente 

em relação à parte promovida. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de 

urgência pretendida. Ausente a probabilidade do direito, a teor do art. 300 

do CPC. Defiro a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6.º, inciso VIII, 

do CDC, dada a vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor. Logo, 

compete à parte promovida demonstrar os fatos desconstitutivos, 

modificativos ou impeditivos do direito da parte promovente. Cite-se a parte 

promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa 

escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 

04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na 

pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também 

comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/1995). Quanto ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa no âmbito 

do primeiro grau processada gratuitamente, postergo a análise do pedido 

para o momento oportuno, na fase recursal, se for o caso. Cumpra-se, 

servindo presente como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação 

e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 23 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010191-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS OAB - MT19070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO AMERICO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010191-69.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: DANIELLE TAGLIAMENTO 

PINAS EXECUTADO: ROGERIO AMERICO DOS SANTOS Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

Fundamento. Decido. Trata-se de ação de execução em que a exequente 

fora devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito (Id. 

25983539), porém deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, 

conforme certificado no Id. 27348798. O artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil assim dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: III - por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. Sendo assim, 

competia principalmente à parte exequente conferir profícuo 

prosseguimento ao feito, porém, esta deixou transcorrer o prazo 

concedido sem qualquer manifestação, em que pese tenha sido 

devidamente intimada. Ademais, a lei 9.099/95 prevê em seu artigo 2º os 

critérios que a postulação perante este juizado deve obedecer, dentre os 

quais destaco a celeridade e a economia processual. O artigo 51 do 

mesmo Diploma Legal, assim dispõe em seu parágrafo primeiro: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (omissis) §1º A 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes”. Sendo assim, considerando que o feito 

vem se arrastando por algum tempo, sendo contrário aos critérios que 

regem este juizado, não vislumbro alternativa senão extingui-lo. Logo, sem 

maiores delongas, DECLARO EXTINTO o presente feito, isto com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, § 1º, da Lei 

n.º 9.099/1995. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 22 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013647-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELI PAGE LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013647-27.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CELI PAGE LEITE REQUERIDO: 

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA., B2W COMPANHIA DIGITAL 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013647-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELI PAGE LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013647-27.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CELI PAGE LEITE REQUERIDO: 

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA., B2W COMPANHIA DIGITAL 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

1ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 356495 Nr: 7982-76.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DOS SANTOS PIRES, NATANAEL 

DA SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:OAB/20370

 Código n° 356495

Vistos,

 Perscrutando os autos, verifica-se que foram consignadas tentativas 

frustradas de intimação da testemunha privilegiada e de Damaris, 

certificadas às fls. 580 e 589. Entretanto, conforme cota Ministerial de fl. 

retro, em contato com a testemunha Damaris, esta confirmou que reside 

no mesmo endereço constante nos autos.

Desta feita, determino o prosseguimento do cumprimento das 

determinações exaradas na ata de audiência de fl. 573, expedindo-se o 

necessário para a realização do ato outrora designado, salientando para a 

determinação de condução coercitiva das referidas testemunhas, bem 

como inserindo no mandado o telefone atualizado de Damaris.

 No tocante à testemunha privilegiada, havendo intimação efetivamente 

realizada e certificada à fl. 579, expeça-se novo mandado para tentativa 

de intimação daquela.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283917 Nr: 18284-72.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELE GARCIA DASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:14.810-OAB/MT, Camila Dill Rosseto - OAB:19905/0-MT

 INTIMAÇÃO da defesa da Ré de que foram expedidas carta precatórias 

para inquirição das testemunhas BRUNO CESAR DE PAULA CALDAS E 

MOACIR BAREA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328661 Nr: 8586-71.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karoline Santana 

Moscon - OAB:102508, ANDRÉIA LUIZA SANTANA MOSCON - 

OAB:OAB/RS 102508, MARIO ROCHA LOPES FILHO - OAB:OAB/RS 

81100

 INTIMAÇÃO da defesa de que foram expedidas cartas precatórias para 

inquirição das testemunhas EDIVALDO BELO FLORENTINO, MARCOS 

ANDRÉ MOSCON, PATRICK ZANATO BORELLA E ADRIANO SATO DOS 

REIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110065 Nr: 2492-25.2009.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO BRAZ GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA WERNER BILHALVA 

- OAB:MT/12.222

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o advogado Diego 

Henrique Bonetti, OAB/MT 22803, para que no prazo de 48 horas faça a 

devolução dos autos, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284004 Nr: 18337-53.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LEITZKE, LARISSA GABRIELA 

CRIVELARO LEITZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT, 

LISLEY DE CARVALHO KAVASAKI - OAB:OAB/MT 20.063, RICARDO 

GRANDE DA CUNHA FILHO - OAB:OAB/MT 19.985

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o advogado Carlos 

Melgar do Nascimento, OAB/MT 17735, para que no prazo de 24 horas 

faça a devolução dos autos na Secretaria, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78632 Nr: 6991-57.2006.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ADRIANI DE ALMEIDA, LAUDECIR 

SERVEGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO CANDIDO FEITOSA 

- OAB:12819-MS, LUIZ SERGIO ROSSI - OAB:10.089-A-MT

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o advogado Luiz 

Sergio Rossi, OAB/PR 24895, para que no prazo de 24 horas faça a 

devolução dos autos na Secretaria, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344178 Nr: 18655-65.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILSON DOS SANTOS CARVALHO, 

EUENDER CEZAR DO NASCIMENTO CAMPOS, WEVERTON HENRIQUE 

LOPES DOS SANTOS, LEANDRO BEZERRA CAMPOS, DIEGO PEREIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Custódio de Carvalho 

- OAB:9.508

 INTIMAÇÃO da defesa dos Réus de que foram expedidas cartas 

precatórias às Comarcas de Vera e Rosário Oeste para fiscalizar as 

medidas cautelares impostas, respectivamente, aos Réus Ivanilson e 

Euender.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 354973 Nr: 6927-90.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN DUARTE DA SILVA, FABRICIO 

SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355, FABRÍCIO ALMEIDA FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT, 

Vinicius Diniz de Almeida - OAB:MT0026701O

 Código n° 354973

Vistos,

 Ante o teor da certidão retro, remetam-se os autos ao E. TJMT, com as 

nossas homenagens.

Cumpra-se.

Sinop/MT, 22 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17938 Nr: 1589-68.2001.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIS FERREIRA DOS SANTOS, IVANILDO 

CARLOS MIRANDA, LUIZ CARLOS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISAMARA SIGLES VODONÓS 

ALVES-Promotoria Pública - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 Intimação do advogado do(Requerido) (Teresinha aparecida Braga 

Menezes) para, em 05 (cinco) dias, comparecer na Central de Arquivos a 

fim de retirar os autos em carga, sob pena de devolução ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281152 Nr: 16600-15.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO JAHNEL ROCHA, MATEUS 

HENRIQUE BASSETTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI 

- OAB:14043/MT, DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - OAB:OAB-MT 

21678, THIAGO SILVA MENDES - OAB:MT/14.934

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIO RONALDO 

DE DEUS DA SILVA, para devolução dos autos nº 

16600-15.2016.811.0015, Protocolo 281152, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343890 Nr: 18488-48.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO HENRIQUE COSTA TOLEDO, WESLEY 

RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIO RONALDO 

DE DEUS DA SILVA, para devolução dos autos nº 

18488-48.2018.811.0015, Protocolo 343890, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246958 Nr: 16486-13.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDES DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:MT - 6097-A

 INTIMANDO advogado IRINEU PAIANO FILHO, advogado, para que no 

prazo legal, apresente os memoriais finais nos autos.

Dpou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371897 Nr: 86-45.2020.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ANTONIO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NATÁLIA DELANI, 

para devolução dos autos nº 86-45.2020.811.0015, Protocolo 371897, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 352870 Nr: 5599-28.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO ALEXANDRE ELIAS DA SILVA, 

LEONARDO DOS SANTOS PIRES, MARKELLY ROCHA DA SILVA, JOÃO 

LUIS BARANOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES DE 

CARVALHO - OAB:17514/O, DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:OAB/20370, 

TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - OAB:23396/O

 Diante disso, com fundamento no artigo 316 do CPP, revogo a prisão 

preventiva de Leonardo dos Santos Pires, devendo ser expedido o 

competente alvará de soltura, colocando-o em liberdade com referência 

exclusivamente à presente ação penal pública.Junte-se aos autos o termo 

de audiência e termo de interrogatório devidamente assinado pelo réu 

Leonardo dos Santos Pires, bem como pelas advogadas Diana Alves 

Ribeiro e Tais Cristina Freitas e Silva, que acompanharam a audiência de 

instrução e julgamento por meio de videoconferência (f. 299).No mais, 

aguarde-se a realização do interrogatório do réu João Luis Baranoski, 

junte-se e, após, dê-se vista às partes para alegações finais.Cumpra-se e 

intimem-se.Sinop/MT, 22 de janeiro de 2020.Mario Augusto Machado Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 362160 Nr: 11608-06.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Por todo o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno o acusado 

Vinicius da Silva Alves como incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 

11.343/2006. Passo à dosimetria da pena do réu.(...) está presente a 

agravante da reincidência, pois o réu possui condenação com trânsito em 

julgado anterior aos fatos apurados na presente Ação Penal Pública, 

razão pela qual, elevo a pena base em 1/6 (um sexto), resultando na pena 

de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e 

oitenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente na época dos fatos, a qual torno definitiva nesse 

patamar (...) o regime de cumprimento da pena deve ser o inicial 

fechado.Nos termos do artigo 387, § 1º, do CPP, o juiz, ao proferir 

sentença condenatória decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção 

ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida 

cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser 

interposta.Nesse tocante, conforme as provas dos autos, o réu estava 

realmente comercializando drogas de forma ostensiva, apesar de já ter 

sido condenado por tráfico e estar “cumprindo pena” em regime 

semiaberto, não demonstrou interesse em reajustar sua conduta, 

prosseguindo na prática do tráfico de entorpecentes, disseminando 

drogas no seio da sociedade, notadamente entre jovens (segundo consta 

comercializada em festas noturnas), de modo que evidentemente sua 

liberdade representa inegável abalo a ordem pública e a custódia cautelar 

se justifica com o propósito de assegurar a ordem pública e evitar a 

prática de infrações penais, subsistindo, portanto, os requisitos que 

autorizaram a prisão preventiva.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 346511 Nr: 1274-10.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONI DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIRLEI APARECIDA SILVANO FERREIRA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a Sra. SIRLEI APARECIDA SILVANO FERREIRA, acima 

qualificada, para no prazo de 05 dias, comparecer em juízo e retirar seu 

documento de CNH apreendido nestes autos.

Despacho/Decisão: (...) Intime-se, por edital, a pessoa de Sirlei Aparecida 

Silvano Ferreira, para retirar sua CNH, em 05 (cinco) dias e, não havendo 

manifestação, deve referido documento ser arquivado juntamente com os 

autos, em invólucro apropriado, possibilitando a futura devolução, caso 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Viviane de Oliveira 

Moliani, digitei.

Sinop, 21 de janeiro de 2020

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354219 Nr: 6457-59.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVAN DO SOCORRO DA SILVA CASTRO, 

FABRICIO SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 CERTIFICO, que o réu FABRICIO SOUZA DA SILVA declarou nas fls. 

99/100 que seu advogado é o Dr. Fabricio Ferraciolly, razão pela qual 

procedo à INTIMAÇÃO do advogado para apresentar a Defesa Preliminar 

no prazo legal.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 349884 Nr: 3651-51.2019.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANA VITORIA VAREA, ANA PAULA NEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT/10.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para efeito convolar em 

definitiva a medida urgente deferida neste feito (fls. 21v-23v e 

67-68v).Custas pelos requeridos, observando-se a isenção prevista no 

art. 460 da CNGC.Condeno os requeridos, solidariamente, ao pagamento 

de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §3º e §4º, do CPC. Dispensada a remessa 

necessária, nos termos do art. 496, §3º, II e III, do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Processo n. º 13300-60.2011.8.11.0002 – CÓDIGO 271584

INTIMAÇÃO DO DR. RODRIGO S. BATISTA, OAB/MT Nº 27.275, para que 

tomem ciência que o processo n. º 13300-60.2011.8.11.0002 – CÓDIGO 

271584, da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea 

Grande – MT, arquivado na caixa 715, encontra-se disponível na Central 

de Arquivos de Processos, para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de novo arquivamento, conforme solicitação de desarquivamento 

protocolado via protocolo geral, em 16/01/2020.

Processo n. º 20810-85.2015.8.11.0002 – CÓDIGO 417607

INTIMAÇÃO DO DR. EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE, OAB/MT Nº 

12.750, para que tomem ciência que o processo n. º 

20810-85.2015.8.11.0002 – CÓDIGO 417607, da Segunda Vara de Família 

e Sucessões da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 

1105, encontra-se disponível na Central de Arquivos de Processos, para 

retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de novo arquivamento, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado via protocolo geral, 

em 21/01/2020.

Processo n. º 13696-71.2010.8.11.0002 – CÓDIGO 255794

INTIMAÇÃO DO DR. EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA, OAB/MT Nº 

15.580, para que tomem ciência que o processo n. º 

13696-71.2010.8.11.0002 – CÓDIGO 255794, da Primeira Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande – MT, 

arquivado na caixa 1044, encontra-se disponível na Central de Arquivos 

de Processos, para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

novo arquivamento, conforme solicitação de desarquivamento protocolado 

via protocolo geral, em 16/01/2020.

Processo n. º 8636-30.2004.8.11.0002 – CÓDIGO 76390

INTIMAÇÃO DO DR. ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS, OAB/MT Nº 

20.677, para que tomem ciência que o processo n. º 

8636-30.2004.8.11.0002 – CÓDIGO 76390, da Segunda Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 653, 

encontra-se disponível na Central de Arquivos de Processos, para 

retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de novo arquivamento, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado via protocolo geral, 

em 21/01/2020.

Processo n. º 8448-71.2003.811.0002 – CÓDIGO 63106

INTIMAÇÃO DA DRA. LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, OAB/MT N.º 

16.691 A, para que tome ciência que o processo n. º 

8448-71.2003.811.0002 – CÓDIGO 63106, da Vara Especializada em 

Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 

1183, encontra-se disponível na Central de Arquivos de Processos, para 

retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de novo arquivamento, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolada em 22/01/2020.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010525-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. R. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Sobre a prova pericial de DNA, juntada em id. 22819373 , 

manifestem-se as partes, no prazo de 05 dias. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010525-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. R. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Sobre a prova pericial de DNA, juntada em id. 22819373 , 

manifestem-se as partes, no prazo de 05 dias. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006193-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA CRISTINA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT25774/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. C. R. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Homologo a desistência (id. 

25747546) da presente EXECUÇÃO DE Alimentos para os fins do ARTIGO 

200, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGO, EM 

Consequência, EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com 

fundamento nos Artigos 775, 485 inciso VIII, 924 inciso IV e 771, todos DO 

CPC. Sem custas e sem honorários. Transitada em julgado, arquive-se, 

procedendo as baixas de estilo. Cientifique-se o Ministério Público. 

Publique-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005557-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA CRUZ ANDRADE OAB - SP275975 (ADVOGADO(A))

MARIA DOS ANJOS LOPES DA SILVA OAB - 535.078.431-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. J. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS NILTON WHITAKER OAB - SP35119 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. A parte autora não pode ser 

intimada pessoalmente, sendo sua intimação efetivada via edital. O Edital 

fora expedido e a parte autora foi intimada para dar andamento ao feito, no 

prazo legal de 05 dias, sob pena de extinção, sendo que deixou decorrer 

o prazo sem qualquer manifestação (id. 26083811). Diante do exposto, 

não resolvo o mérito, com fundamento no Artigo 485, inciso III, do Código 

de Processo Civil, ante a falta de manifestação da parte. Sem custa e sem 

honorários. Cientifique-se o Ministério Público. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as necessárias baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005557-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA CRUZ ANDRADE OAB - SP275975 (ADVOGADO(A))

MARIA DOS ANJOS LOPES DA SILVA OAB - 535.078.431-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. J. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS NILTON WHITAKER OAB - SP35119 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. A parte autora não pode ser 

intimada pessoalmente, sendo sua intimação efetivada via edital. O Edital 

fora expedido e a parte autora foi intimada para dar andamento ao feito, no 

prazo legal de 05 dias, sob pena de extinção, sendo que deixou decorrer 

o prazo sem qualquer manifestação (id. 26083811). Diante do exposto, 

não resolvo o mérito, com fundamento no Artigo 485, inciso III, do Código 

de Processo Civil, ante a falta de manifestação da parte. Sem custa e sem 

honorários. Cientifique-se o Ministério Público. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as necessárias baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008480-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA CORREA OAB - MT19246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONÇALINO GERALDINO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. LUCILENE FERREIRA DE 

ALMEIDA, qualificada nos autos, intentou a presente AÇÃO DE DIVÓRCIO 

litigioso em face de GONÇALO GERALDINO DE ALMEIDA, também 

qualificado, alegando que casou-se com o requerido em 17/03/1973 e 

encontram-se separados de fato há muitos anos sem qualquer 

possibilidade de reconciliação; que durante o matrimonio não adquiram 

bens e os filhos havidos em comum são maiores e capazes. Com o pedido 

inicial vieram os documentos necessários para o ingresso da ação. A 

inicial foi recebida, ocasião em que foi determinada a citação por edital, 

uma vez que o requerido encontra-se em lugar incerto e não sabido. 

Citado, o requerido deixou transcorrer o prazo de defesa (id. 23080275), 

razão pela qual lhe fora nomeado curador especial, que contestou por 

negativa geral em id. 24019587. Impugnação em id. 24992971. Vieram os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e decido. O requerido 

foi citado por edital e apresentou contestação por negativa geral que não 

foi capaz de demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito 

da requerente. Desnecessária é, portanto, a produção de qualquer outra 

prova, por ser a questão de mérito única e exclusivamente de direito, 

razão pela qual Conheço diretamente do pedido com amparo no artigo 355, 

Inciso i e II, do CPC. Assim, preenchidos os requisitos legais para o 

julgamento antecipado, passo a análise do mérito, e tenho que a ação 

merece ser julgada procedente. Desnecessária a realização de audiência 

de instrução e julgamento, a uma, pois a requerida sequer foi encontrado, 

sendo nos autos representado por “Curadora Especial”, a duas, pois, 

importante frisar que o legislador constitucional evoluiu sistematicamente 

para introduzir e depois facilitar o divórcio, até excluir a separação judicial 

e/ou a sua conversão e permitir o divórcio sem causa e prazos na recente 

EC nº 66/2010, dando nova redação ao art. 226,§ 6º, que passou a dispor: 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

(..............................................................................................................) § 

6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Pelos 

entendimentos acima esposados, importante frisar que desnecessária a 

comprovação do lapso temporal antes exigido, bem como a demonstração 

de quaisquer causas para consubstanciar o divórcio. Por todo o exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 37 da Lei 

6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição federal c/c 7º da lei 5.478/68 

e ART. 487, i, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, resolvo o mérito da ação 

e julgo procedente o pedido inicial, de modo que DECLARo dissolvido o 

vínculo CONJUGAL que LUCILENE FERREIRA DE ALMEIDA e GONÇALO 

GERALDINO DE ALMEIDA, mantinham e, por conseguinte, decreto-lhes o 

DIVÓRCIO. Isento o requerente do pagamento de custas e emolumentos 

judiciais, base forte no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, expeça-se o competente mandado de averbação 

e/ou inscrição ao Cartório de Registro Civil competente. Depois de 

cumpridas as determinações e feitas as devidas anotações e 

comunicações, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. CUMPRA-SE.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 269023 Nr: 8557-07.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAD, MJD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleicy Kelli Nunes de Melo 

Achitti - OAB:MT 13.624-A, GLEICY KELLY NUNES DE MELO ACHITTI - 

OAB:MT 13.624 A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PETERSEM LUZ 

RIBEIRO - OAB:12.781, EDIVALDO JOSE GONCALVES FILHO - 

OAB:45848

 Execução de alimentos

Código : 269023

Vistos.

I- Recebi hoje.

II – Ante a certidão de fls., 155, determino seja os exequentes e seu 

advogado a regularizarem a substituição processual, bem como a 

promoverem os atos e diligências que lhes incumbem, necessários ao 

prosseguimento do feito, no PRAZO DE 05 (cinco) dias, sob pena de assim 

não o fazendo, ser o presente feito julgado extinto, sem resolução de 

mérito, nos termos do ARTIGO 485, § 6º, DO CPC.

Iii - intimem-se com as cautelas pertinente.

IV - Cumpra-se.

Várzea Grande 15 de janeiro de 2020

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299002 Nr: 19580-13.2012.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONÁRIA MARTINS NEPONOCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS MARIA ELIZABETH MARTINS 

NEPONUCENO, DE CUJUS VALERIANO MAXIMO NEPONUCENO, Joacy 

Martins Neponuceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALES - 

OAB:MT 4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michelle SANTOS Machado - 

OAB:13023, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 30, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016023-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA OAB - GO44870 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. H. R. D. S. (REU)

 

1016023-54.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes para 

ciência da decisão de ID 25674257 e da certidão que designou audiência 

de ID 28255818. Várzea Grande/MT, 23 de janeiro de 2020. Juraci Oliveira 

Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015491-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALEXANDRE DE ARRUDA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Valéria Grecco Teixeira OAB - MT12594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ALEXANDRE DE ARRUDA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1015491-80.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 25632242 e da certidão 

que designou audiência de ID 28257947. Várzea Grande/MT, 23 de janeiro 

de 2020. Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1015515-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DHESSICA CAMILLA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO CESAR DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1015515-11.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 25634643 e da certidão 

que designou audiência de ID 28260542. Várzea Grande/MT, 23 de janeiro 

de 2020. Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003153-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. S. D. S. (REQUERENTE)

S. M. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA OAB - MT25524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. D. R. (REQUERIDO)

E. M. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE FELIZ DA SILVA OAB - MT24782-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24783/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

R. (TESTEMUNHA)

S. A. D. O. S. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1003153-74.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - À Advogada que representa 

os Autores para manifestar acerca da petição ID 27601374, no prazo de 

05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 23 de janeiro de 2020. Edith Garcia 

Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016126-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA PEREIRA DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON PEIXOTO DE MATOS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1016126-61.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão e da certidão que designou 

audiência de ID 25688035 - Decisão 28299082 - Certidão Várzea 

Grande/MT, 23 de janeiro de 2020. Nercy Anchieta Gestora/ Judicial

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016541-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. C. (REQUERENTE)

V. K. C. L. (REQUERENTE)

V. M. C. L. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. S. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1016541-44.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 26030102 e da certidão 

que designou audiência de ID 28268712. Várzea Grande/MT, 23 de janeiro 

de 2020. Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007226-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MARIA ALVES ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIA ALVES ORTIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO : 1007226-89.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado para que no prazo de 0510 (dez) dias, 

JUNTE AOS AUTOS CERTIDÃO de NASCIMENTO OU CASAMENTO DA 

INTERDITADA ADELIA ALVES ORTIS, com a finalidade de expedir o 

mandado de INTERDIÇÃO sob pena de arquivamento sem a devida 

averbação Várzea Grande/MT, 23 de janeiro de 2020. Nercy Anchieta / 

Gestora / Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017096-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. H. R. D. S. (AUTOR(A))

ANDREIA RIBEIRO NEPONOCENO (AUTOR(A))

K. C. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANGLEIBE MIGUEL DE SA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1017096-61.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 26184860 e da certidão 

que designou audiência de ID 28273275. Várzea Grande/MT, 23 de janeiro 

de 2020. Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002526-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO SIMAO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE FERREIRA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1002526-75.2016.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - Ao Advogado da Reconvinte 

para manifestar sobre o documento ID 27820061 no prazo de 05 (cinco) 

dias. Várzea Grande/MT, 23 de janeiro de 2020. Edith Garcia Analista 

Judicial

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001688-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

jose rodrigues de oliveira (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ROSA MANOEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

CLEONICE RODRIGUES DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDINEY RODRIGUES DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1001688-30.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - Ao Advogado do 

Inventariante para cumprir integralmente a decisão de ID 21998771 no 

prazo de 10 (dez) dias. Várzea Grande/MT, 23 de janeiro de 2020. Edith 

Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003535-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA OAB - MT14853-O 

(ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA OAB - MT9430-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE DANIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO : 1003535-67.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado, para que no prazo de 10 (dez) dias, dê 

andamento ao feito. Várzea Grande/MT, 23 de janeiro de 2020. Nercy 

Anchieta / Gestora / Judicial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325415 Nr: 21803-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJVH, RLH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carminha Aparecida 

Visquetti - OAB:14978, CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - 

OAB:19625/O, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DA UNIVAG - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: Intimar a parte autora através de seu advogado 

para que no prazo de 24 (vinte e quatro horas) manifeste sobre a petição 

juntada aos autos tendo em vista o executado estar preso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 334470 Nr: 3010-78.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO AVELINO PORTO, PAULO ANDERSON 

PEREIRA PORTO, FLÁVIO PEREIRA PORTO, LUIZ CARLOS PEREIRA 

PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12.209 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.
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O processo não está apto para sentença.

A renúncia, por expressa disposição legal, deve se dar por termo nos 

autos – escrivania -, ou mediante escritura pública (art. 1.806 do Código 

Civil).

 Cumpra-se integralmente a determinação contida às fls. 99, não servindo 

para tanto o contido às fls. 106.

Intimem-se, novamente, por Advogado, via DJE,

 Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 22 de Janeiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 322986 Nr: 19385-91.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE FÁTIMA MOURA PORFÍRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAURÍCIO NUNES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS WENDER CURVO RONDON 

- OAB:15.913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado às fls. 

71/72. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil.

 P. R. I.

Isentos de custas, eis que defiro a AJG.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 22 de Janeiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 377308 Nr: 24783-82.2014.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valéria Yasoyama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Lepre Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:OAB/MT-5367, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - 

OAB:1823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 8.083, 

GERALDO UMBELINO NETO - OAB:OAB/MT 10.209

 Processo nº. 24783-82.2014.811.0002.

Código nº. 377308.

VISTOS etc.

Indefiro o pedido de AJG, eis que os elementos de prova constantes dos 

autos evidenciam que a parte pode pagar as custas e honorários sem 

prejuízo de seu sustento.

Havendo custas, estas devem ser recolhidas.

Intime-se para emendar a petição inicial.

Os valores em atraso devem ser especificados com indicação do valor 

pago, valor em atraso, índices de juros e correção monetária utilizados e 

mês a que se referem. Mais. somente as três parcelas vencidas quando 

do ajuizamento da ação autorizam o processamento do feito pelo rito da 

prisão, se o caso, eis que a parte pretende, segundo afirma, executar os 

alimentos vencidos e vincendos.

Intime-se a credora, por seu Advogado, via DJE, para as providências 

acima.

Com a manifestação, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 22 de Janeiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57311 Nr: 3247-98.2003.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDC, ACDC, ACDC, AMDC, ACDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISTÂNIO GOMES DA SILVA - 

OAB:MT/2.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NIVALDO OLIVEIRA 

DA CRUZ, para devolução dos autos nº 3247-98.2003.811.0002, Protocolo 

57311, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004909-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. D. P. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO OAB - MT8231-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS OAB - MT18062/O (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1004909-89.2017.8.11.0002. 

ATO ORDINATÓRIO ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente 

(art. 203, §4º/CPC) e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos à advogada da parte autora para, no prazo de 

10(dez) dias, manifestar acerca da Declaração de ID 26143762 juntada 

pela parte requerida (documento onde a Sra. Lucinda informa desejo de 

transferir a Curatela da Interditanda). VÁRZEA GRANDE, 23 de janeiro de 

2020. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Analista 

Judiciário Sede do juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, 

Bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: 

Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1014653-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA NOGUEIRA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCIDES FERREIRA OAB - MT12540-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DE CASTRO ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEYLA DA SILVA BELIDO OAB - MT15165-O (ADVOGADO(A))

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO PROCESSO N. 1014653-40.2019 - PJE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE ALIMENTOS TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Vistos. Diante do preceituado 

nos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil, manifestem-se as 

partes em 05 (cinco) dias, especificando, de forma justificada, as provas 

que pretendem produzir, sem prejuízo de julgamento antecipado do mérito. 

Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público. Às providências. 

Várzea Grande – MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito L

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1014653-40.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA NOGUEIRA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCIDES FERREIRA OAB - MT12540-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DE CASTRO ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEYLA DA SILVA BELIDO OAB - MT15165-O (ADVOGADO(A))

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO PROCESSO N. 1014653-40.2019 - PJE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE ALIMENTOS TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Vistos. Diante do preceituado 

nos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil, manifestem-se as 

partes em 05 (cinco) dias, especificando, de forma justificada, as provas 

que pretendem produzir, sem prejuízo de julgamento antecipado do mérito. 

Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público. Às providências. 

Várzea Grande – MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito L

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1014653-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA NOGUEIRA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCIDES FERREIRA OAB - MT12540-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DE CASTRO ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEYLA DA SILVA BELIDO OAB - MT15165-O (ADVOGADO(A))

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO PROCESSO N. 1014653-40.2019 - PJE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE ALIMENTOS TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Vistos. Diante do preceituado 

nos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil, manifestem-se as 

partes em 05 (cinco) dias, especificando, de forma justificada, as provas 

que pretendem produzir, sem prejuízo de julgamento antecipado do mérito. 

Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público. Às providências. 

Várzea Grande – MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito L

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010430-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE GOMES DA SILVA OAB - 049.024.701-60 (REPRESENTANTE)

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICO MATOS GOMES (REU)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO Vistos. Aguarde-se o retorno da Carta Precatória, com a vinda 

manifeste-se a parte autora. Às providencias. Às providências. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010287-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA BERNARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDIR DE ARRUDA MARTINS JUNIOR OAB - MT10898/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE DEJANIRA DE CAMPOS AMORIM (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO ALIMENTOS Vistos, Intime-se o senhor Oficial de justiça, para 

devolução do mando com e informação, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. Com a vinda manifeste-se a parte autora no prazo de 05 (cinco) 

dias. Expeçam-se o necessário Às providências. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53514 Nr: 7530-04.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N-RWMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12572, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:OAB/MT 3.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: miguel juarez romeiro zaim 

- OAB:4656

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente (art. 203, §4º/CPC) 

e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos à 

parte exequente (na pessoa de seus advogados) para, no prazo de 

5(cinco) dias, informar nos autos o cumprimento ou não do acordo.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437770 Nr: 5549-46.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON MANOEL DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, RONALDO CELANI HIPOLITO DO CARMO - 

OAB:OAB/SP 195.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:MT 7.627-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 146,44, totalizando em R$ 

559,84, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331441 Nr: 166-58.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE GONÇALVES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:MT 10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes da pericia designada para o 
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dia 17 de fevereiro de 2020, às 14:00 horas a ser realizada pela Real 

Brasil, na Av. Rubens de mendonça, 1856, Ed. Offfice Towerr, sala 1403, 

andar 14 - Bosque da Saude - Cuiabá - MT, devendo as partes 

apresentarem os documentos solicitados pelo perito nos autos, até a data 

de inicio dos trabalhos periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328527 Nr: 24848-14.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMARA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Impulsiono estes autos para intimar as partes da pericia designada para o 

dia 11 de fevereiro de 2020, às 14:00 horas a ser realizada pela Real 

Brasil, na Av. Rubens de mendonça, 1856, Ed. Offfice Towerr, sala 1403, 

andar 14 - Bosque da Saude - Cuiabá - MT, devendo as partes 

apresentarem os documentos solicitados pelo perito nos autos, até a data 

de inicio dos trabalhos periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332974 Nr: 1634-57.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON DE AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES VIEIRA DE AMORIM - OAB:16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Impulsiono estes autos para intimar as partes da pericia designada para o 

dia 03 de fevereiro de 2020, às 14:00 horas a ser realizada pela Real 

Brasil, na Av. Rubens de mendonça, 1856, Ed. Offfice Towerr, sala 1403, 

andar 14 - Bosque da Saude - Cuiabá - MT, devendo as partes 

apresentarem os documentos solicitados pelo perito nos autos, até a data 

de inicio dos trabalhos periciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426876 Nr: 25575-02.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DOS SANTOS ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 146,44, totalizando em R$ 

559,84, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010139-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCINETE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que, em cumprimento a determinação de 

ID. 28074939, procedi a alteração do patrono da parte autora. Em sendo 

assim, republico a referida decisão. (...) Vistos etc. 1 - Primeiramente, 

diante da procuração acostada no Id. 26572684, promova a mudança do 

patrono da parte autora, fazendo constar Maura Cecília Gregório Dorilêo. 2 

– Com o cumprimento do item acima, republique esta decisão. 3 – No mais, 

redesigno audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2020, às 

14h40min, devendo ser expedido mandado de citação/intimação à parte 

requerida, fazendo constar as advertências contidas na decisão inicial, 

consignando que a parte autora fornecerá meios para cumprimento do 

referido mandado (Id.26816034). 3 - Intime-se e cumpra-se. Várzea 

Grande, 16 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI - Juiz de Direito (...)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011382-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLIANO CASTANHO SAGIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SALES VIEIRA OAB - MT11663-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1011382-23.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): GIULLIANO CASTANHO SAGIN REU: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Defiro o petitório acostado no Id. 

26683867, e redesigno audiência de conciliação para o dia 23 de abril de 

2020, às 09h20min. Expeça-se carta citação/intimação à requerida, 

fazendo constar no ARMP o endereço indicado, sendo: ANHAGUERA 

EDUCACIONAL LTDA (FACULDADE ANHANGUERA) Alameda Maria 

Tereza, Nº 4.266, sala 01 Bairro Dois Córregos CEP: 13.278-181 São Paulo 

– SP. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande, 21 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011772-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BATISTA VENANCIO OAB - MT19126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1011772-90.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: MAYARA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES REQUERIDO: 

EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 

Vistos etc. Primeiramente, considerando que a parte requerida já 

apresentou contestação, deverá ser cadastrado o advogado da parte 

requerida nos presentes autos, após republicar esta decisão. Priorizando 

o ato conciliatório, acolhendo o pedido da parte requerida, redesigno 

audiência de conciliação para o dia 23 de abril de 2020, às 10h20min. 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Intimem-se 

os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato acompanhados das 

partes, sob pena de multa. Cumpra-se. Várzea Grande, 21 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002546-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT8651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PEDRO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002546-61.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS 

SOCIAL REU: FRANCISCO PEDRO DA SILVA Vistos etc. Defiro o petitório 

acostado no Id. 26461643, e redesigno audiência de conciliação para o dia 

23 de abril de 2020, às 10h40min. Expeça-se carta citação/intimação ao 

requerido, fazendo constar no ARMP o novo endereço indicado, sendo: 

AVENIDA DOS CACTOS, CASA Nº 02, QUADRA Nº 16, BAIRRO: CAPÃO 

DO PEQUI, VÁRZEA GRANDE-MT, CEP: 78134-070. Intime-se e cumpra-se. 

Várzea Grande, 21 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000587-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE ROSA SILVA BRUGNAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICO SANTANA DOS SANTOS (REQUERIDO)

DEOCILI LUCILIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000587-55.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: DAIANE ROSA SILVA BRUGNAGO REQUERIDO: NICO 

SANTANA DOS SANTOS, DEOCILI LUCILIO DOS SANTOS Vistos etc. 

Defiro o petitório acostado no Id. 25644162, e redesigno audiência de 

conciliação para o dia 23 de abril de 2020, às 11h00min. Expeça-se 

mandado ao requerido NICO SANTANA DOS SANTOS, fazendo constar o 

seu endereço de trabalho: AV. FILINTO MULLER, 31 – PARQUE DO SABIA- 

VÁRZEA GRANDE/MT. Expeça-se mandado ao requerido DEOCILI LUCILIO 

DOS SANTOS no mesmo endereço indicado na inicial, nos termos do art. 

212, § 2º, do CPC, posto que chega em casa somente após as 18 horas. 

Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande, 21 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1011050-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DA SILVA (REQUERENTE)

CINTYA MARI DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA DE MENDONCA OAB - MT8006-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1011050-56.2019.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

23 de abril de 2020 às 14h40min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). CONCEDO à parte autora os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012309-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AEROPORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDORADO CONSTRUCOES E OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1012309-86.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AEROPORTO REQUERIDO: 

ELDORADO CONSTRUCOES E OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA Vistos 

etc. Defiro o petitório acostado no Id. 27909518, redesigno audiência de 

conciliação para o dia 23 de abril de 2020, às 13h20min, devendo a parte 

requerida ser citada/intimado, nos endereços indicados abaixo: Por 

mandado: Travessa José Oto Sampaio, nº 400, Bairro: Jardim Glória I, CEP: 

78140-350, na cidade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso. Por 

mandado: Rua Feliciano Galdino, nº 320, Bairro: Porto, CEP: 78025-100, na 

cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Por carta precatória: Rua 

Marechal Deodoro da Fonseca, nº 159, Bairro: Centro, CEP: 78180-000, na 

cidade de Santo Antônio do Leverger, Estado de Mato Grosso. Por carta 

precatória Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 115, Bairro: Centro, CEP: 

78180-000, na cidade de Santo Antônio do Leverger, Estado de Mato 

Grosso Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias, 

observando que as guias das diligências e da carta precatória já se 

encontram recolhidas (Ids. 27909519). Várzea Grande, 21 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013129-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARAUJO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1013129-08.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): DOUGLAS ARAUJO DO CARMO REU: IPANEMA FUNDO DE 

INVESTIMENTO MULTIMERCADO Vistos etc. Considerando que a decisão 

inicial não fora cumprida, resigno o ato conciliatório para o dia 30 de abril 

de 2020, às 09h40min. Expeça-se carta citação à requerida, fazendo 

constar as advertências da decisão inicial. Intimem-se e cumpra-se. 

Várzea Grande, 22 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013157-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PATRICIA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1013157-73.2019.8.11.0002. 
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AUTOR(A): ALINE PATRICIA GOMES REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. É cediço que, na legislação 

processual civil, o réu deverá ser citado e intimado com no mínimo 20 dias 

de antecedência em relação à data da audiência (caput, art. 334, CPC). 

Destarte, o prazo processual de 20 dias, constitui pressuposto processual 

de validade para a realização da audiência de conciliação ou de mediação. 

Não sendo respeitado esse prazo, não poderá a audiência ser 

validamente concretizada. Em sendo assim, considerando que o ARMP 

sequer fora juntado até a presente data, e mesmo se tivesse sido juntado 

posteriormente à data assinalada para audiência, não teria como acolher o 

pleito do Id. 28081096. Desse modo, redesigno o ato conciliatório para o 

dia 30 de abril de 2020, às 08h20min. Expeça-se nova carta 

citação/intimação à requerida em tempo hábil para sucesso na realização 

da audiência. Intimem- se e cumpra-se. Várzea Grande, 22 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004521-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUTERCIO SANTANA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PACTO LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004521-21.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): LUTERCIO SANTANA DOS SANTOS REU: CONSTRUTORA 

PACTO LTDA Vistos etc. Tendo em vista o ARMP encaminhado para 

citação/intimação da requerida não retornou, resigno o ato conciliatório 

para o dia 30 de abril de 2020, às 09h20min. Expeça-se nova carta citação 

à requerida. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 22 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001765-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001765-39.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOAO BATISTA DE ARRUDA REU: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Tendo 

em vista o ARMP encaminhado para citação/intimação da requerida não 

retornou, resigno o ato conciliatório para o dia 30 de abril de 2020, às 

10h00min. Expeça-se nova carta citação às requerida, fazendo constar 

as advertências da decisão inicial. Intimem-se e cumpra-se. Várzea 

Grande, 2 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012068-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1012068-15.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): LUCILENE MARIA DE SIQUEIRA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Defiro o pedido 

do douto Defensor Público (Id. 26502143), e, redesigno audiência de 

conciliação para o dia 30 de abril de 2020, às 14h00min. Expeça-se carta 

intimação à parte autora para comparecimento ao ato. A requerida já fora 

citada e tem advogado constituído nos autos, inclusive já ofertou defesa. 

Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 22 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012173-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA TEREZA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINO DE CAMPOS MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1012173-89.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: GONCALINA TEREZA DE JESUS OLIVEIRA REQUERIDO: 

JUSTINO DE CAMPOS MARQUES Vistos etc. Tendo em vista o ARMP 

encaminhado para citação/intimação da requerida não retornou, resigno o 

ato conciliatório para o dia 16 de abril de 2020, às 13h00min. Expeça-se 

nova carta citação ao requerido, fazendo constar as advertências da 

decisão inicial. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 22 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012232-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEVERSON ADRIANO DOMINGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1012232-77.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): GEVERSON ADRIANO DOMINGUES REU: IUNI EDUCACIONAL 

S/A. Vistos etc. Tendo em vista o ARMP encaminhado para 

citação/intimação da requerida não retornou, resigno o ato conciliatório 

para o dia 30 de abril de 2020, às 11h00min. Expeça-se nova carta citação 

à requerida, fazendo constar as advertências da decisão inicial. 

Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 22 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012451-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENTE SIM CLINICA ODONTOLOGICA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1012451-90.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): AMARO FRANCISCO DE SOUZA REU: DENTE SIM CLINICA 

ODONTOLOGICA Vistos etc. Tendo em vista que a diligência fora negativa 

pela ausência do representante legal na sede da empresa requerida (Id. 

26481995), resigno o ato conciliatório para o dia 30 de abril de 2020, às 

13h00min. Expeça-se carta citação à requerida, fazendo constar as 

advertências da decisão inicial. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 

22 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 
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PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003264-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EDSON MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL NASCIMENTO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003264-92.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOAO EDSON MOLINA REQUERIDO: LOURIVAL 

NASCIMENTO PEREIRA Vistos etc. Expedi ofício à Receita Federal, via 

Sistema InfoJud, conforme espelho que segue em anexo, e averiguei 

endereço diverso do requerido daquele constante na inicial. Em sendo 

assim, postergo o pedido de citação editalícia, e redesigno audiência de 

conciliação para o dia 30 de abril de 2020, às 08h40min. Registro 

novamente que, apesar de ter sido designada audiência de conciliação, 

em se tratando de ação de rito especial o prazo para contestar iniciar-se-á 

da juntada do comprovante de citação, nos termos do artigo 550 do CPC. 

Expeça-se carta citação/intimação à parte requerida, fazendo constar o 

seguinte endereço: RUA ANTONIO PAES DE BARROS, 384, BAIRRO 

SANTA ISABEL, CUIABÁ/MT. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande, 22 

de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006354-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON PERGHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAMILA BARBOSA ROSA DE CASTRO OAB - MT23460/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006354-45.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: CLEBERSON PERGHER REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Redesigno o ato conciliatório para o dia 07 de 

maio de 2020, às 08h20min. Expeça-se nova carta citação à requerida 

Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 22 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008117-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE OLIVEIRA DE ARRUDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008117-47.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REU: 

JACQUELINE OLIVEIRA DE ARRUDA Vistos etc. 1 – Considerando que a 

diligência do Id. 26093447 restou negativa, informando o Sr. Meirinho que a 

requerida mudou de endereço, deverá a parte autora trazer aos autos 

endereço atualizado da ré para expedição da citação. Prazo: 10 dias. 2- 

Sem prejuízo da determinação supra, desde já redesigno o ato conciliatório 

para o dia 07 de maio de 2020, às 08h40min. 3 - Com o endereço nos 

autos, expeça-se carta citação/intimação à requerida, fazendo constar as 

advertências da decisão inicial. 4 - Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande, 

22 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003702-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE CEZARINO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1003702-55.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Primeiramente, deverá ser retificado o polo passivo 

da presente demanda, fazendo constar como requerido Banco 

Panamericano. Compulsando os autos, verifico que o autor atribuiu ao 

valor da causa à importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título 

ressarcimento por danos morais, contudo da análise dos pedidos, 

constato que fora requerido a declaração de inexistência do débito no 

valor de R$ 709,14 (setecentos nove reais e quatorze centavos). Sendo 

assim, intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando a 

regularização indicada abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC): 1. Indicar o valor da causa adequadamente 

uma vez que deverá ser equivalente a soma dos pedidos cumulados. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 22 de agosto de 2017. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005891-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THACITO MARCELO DE PAULA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005891-40.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: THACITO MARCELO DE PAULA FERREIRA REQUERIDO: 

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME Vistos etc. Considerando 

que a decisão do Id. 24801895 não fora cumprida, redesigno o ato 

conciliatório para o dia 23 de abril de 2020, às 16h20min. Expeça-se 

mandado de citação/intimação à requerida, fazendo constar o novo 

endereço indicado no Id. 22279447, qual seja, Avenida Alameda Julio 

Muler, 390,Bairro Alameda, Várzea Grande/MT - Ponto de referencia: 

Próximo a empresa Alho e Cia, na parede da Casa tem uma placa pequena 

da Construtora João de Barros. Intimem- se e cumpra-se. Várzea Grande, 

23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009372-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA PATRICIA CAMPOS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSANA PERIN OAB - MT0011809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFIANÇA CORRESPONDENTE CAIXA (REU)

DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Considerando o teor da decisão de ID. 28026388, 

bem como, a juntada da correspondência devolvida com motivo: mudou-se 

de ID. 28303103/28303115, promovo a INTIMAÇÃO da parte autora para 

que informe nos autos o endereço atualizado da parte requerida, no prazo 

de 05 dias. VÁRZEA GRANDE, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 
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Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002102-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON SULZBACHER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002102-91.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Verifica-se que, a presente demanda foi proposta durante o 

plantão judiciário em 27.12.2019 e foi digitalizada nesta data pelo cartório 

distribuidor, contudo a digitalização se encontra com diversas falhas e 

inclusive tarjas pretas na redação da exordial que impedem a leitura 

integral dos fatos, bem assim o documento pessoal da parte, as 

fotografias, o Termo de Ocorrência e Inspeção e as faturas juntadas se 

encontram com a visibilidade completamente comprometida (id. 28310618 – 

Pág. 5, 9, 36, 46, 52, 54, 58, 62, 72, 76 e 80). Pois bem. Destaco que, a 

Resolução nº 427/2010 editada pelo o Supremo Tribunal Federal dispõe em 

seu art. 9º “A correta formação do processo eletrônico é responsabilidade 

do advogado ou procurador”. Nesse mesmo sentido, prevê a Resolução 

Nº 185/2013 do CNJ em seu artigo 14, §1º: ”§ 1º Incumbirá àquele que 

produzir o documento digital ou digitalizado e realizar a sua juntada aos 

autos zelar pela qualidade deste, especialmente quanto à sua legibilidade 

“. Desta feita, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 dias, promova a juntada integral da exordial e documentos que a 

acompanham, os quais devem apresentar digitalização de boa qualidade a 

fim de possibilitar sua análise, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento do mérito (art. 321 do CPC). No mais, considerando o lapso 

temporal decorrido, recomendo a juntada do histórico de contas (id. 

28310618 – Pág. 66) devidamente atualizado até o mês atual, posto que tal 

documento é de grande importância para a apreciação do pedido liminar. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011772-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BATISTA VENANCIO OAB - MT19126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que, em cumprimento a decisão de ID. 

28181793, procedi o cadastramento do patrono da parte requerida. Em 

sendo assim, promovo a republicação da referida decisão. (...) Vistos etc. 

Primeiramente, considerando que a parte requerida já apresentou 

contestação, deverá ser cadastrado o advogado da parte requerida nos 

presentes autos, após republicar esta decisão. Priorizando o ato 

conciliatório, acolhendo o pedido da parte requerida, redesigno audiência 

de conciliação para o dia 23 de abril de 2020, às 10h20min. Registro que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Intimem-se os doutos patronos, 

para se fazerem presente ao ato acompanhados das partes, sob pena de 

multa. Cumpra-se. Várzea Grande, 21 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito (...) VÁRZEA 

GRANDE, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003068-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA ANTONIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STOKY - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

Certifico que, não foi possível proceder a alteração do polo passivo 

conforme determinado em despacho de ID. 24766559, tendo em vista que, 

o CNPJ que consta na inicial não está de acordo com o referido nome 

SOMPO SEGUROS S/A, o que consta de fato é o nome YASUDA 

MARITIMA SEGUROS S.A. Dessa forma, intimo a parte autora para 

manifestar informando o CNPJ correto da parte requerida, para que seja 

retificado nos autos, no prazo de 05 dias. VÁRZEA GRANDE, 23 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003068-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA ANTONIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STOKY - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

Certifico que, a requerida Sompo Seguros S/A apresentou contestação 

tempestivamente, em sendo assim, intimo a parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 dias. VÁRZEA GRANDE, 23 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381827 Nr: 28131-11.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO RODRIGUES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 11.264, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA 

NETO - OAB:OAB/MT 4.611-B, PAULO RENATO PASCOTTO - 

OAB:17320, RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15629

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 146,44, totalizando em R$ 

559,84, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409056 Nr: 16141-86.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDILENE CARDOSO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:MT 

18.395, JHONY NICÁCIO CLEMENTE - OAB:18294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 189,13, totalizando em R$ 

602,53, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326874 Nr: 23200-96.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MAURICIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - OAB:SP 157.407, 

MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORACIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:SP 157.407

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 146,44, totalizando em R$ 

559,84, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311756 Nr: 7824-70.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE SEBASTIANA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELIANE RODRIGUES FREIRE - 

OAB:124777, RAPHAELLA LUIZA GREGORIO - OAB:160574, REINALDO 

LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - OAB:15025A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 146,44, totalizando em R$ 

559,84, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 520310 Nr: 24634-81.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASMIN KETLYN SILVA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SILVA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 5 (dias)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212768 Nr: 8257-50.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G.S.M e A.P.S.M. menores rep. P/ VANDERLEYA 

GORDADO SILVA MARCONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINO MOREIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXIERA DA SILVA - 

OAB:OAB/8.575, MARAIZA DA SILVA PAIXÃO - OAB:11501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Intimo a parte requerida para manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 5 (dias)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268530 Nr: 14440-32.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE WILHEIM CARLOS TOMESS, REP P/SUA 

INVENTARIANTE MARTA JATCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME VIPOSA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT, JULIANA DE MATOS ARAUJO - 

OAB:18347 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANETE DIAS PIZZARRO - 

OAB:OAB/MT 5471-B

 Intimação das partes, da perícia designada para o dia 13/02/2020, ás 

7h:00min, no balcão da 2ª Secretaria Cível de Várzea Grande-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433094 Nr: 2863-81.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MEGA SÃO MATEUS 

LTDA-ME, MARCOS CEZAR DE CAMPOS MAGALHÃES, RAFHAELLA 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerida para manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 5 (dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271059 Nr: 12976-70.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CONFECÇÕES CORREIA 

BATISTA LTDA, ALEXANDER CORREA BATISTA, PEDRO ALBERTO 

CORREA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerida para manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 5 (dias)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117113 Nr: 9869-91.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, JEAN LUIS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 
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FLEXA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO HENRIQUE P CARDOSO - 

OAB:7659, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903/MT

 INTIMAÇÃO da parte Requerida para se manifestar sobre a petição de fls. 

56-58, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299586 Nr: 20170-87.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL ELIAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:OAB-MT 

4834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerida para manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 5 (dias)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308607 Nr: 4567-37.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA SEZARIO LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:MT 10.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 226,80, totalizando em R$ 

640,20, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401071 Nr: 11916-23.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA SOUZA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:MT 9.172-B, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:OAB/MT 6.735

 INTIMAÇÃO da Parte Autora para se manifestar sobre a petição de fls. 

244, no prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1010563-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERDA GULLICH (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR SAVIO COSTA TAQUES (OPOSTO)

MARIA CARMEM DA COSTA TAQUES (OPOSTO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1010563-86.2019.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

23 de abril de 2020 às 15h20min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). CONCEDO à parte autora os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005435-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO SALES LINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PACTO LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005435-85.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): VITOR HUGO SALES LINO REU: CONSTRUTORA PACTO LTDA 

Vistos etc. É cediço que, na legislação processual civil, o réu deverá ser 

citado e intimado com no mínimo 20 dias de antecedência em relação à 

data da audiência (caput, art. 334, CPC). Destarte, o prazo processual de 

20 dias, constitui pressuposto processual de validade para a realização 

da audiência de conciliação ou de mediação. Não sendo respeitado esse 

prazo, não poderá a audiência ser validamente concretizada. Em sendo 

assim, considerando que o ARMP fora juntado posteriormente à data 

assinalada para audiência, indefiro o petitório do Id. 26451055, e redesigno 

o ato conciliatório para o dia 23 de abril de 2020, às 09h40min. Expeça-se 

nova carta citação/intimação à requerida em tempo hábil para sucesso na 

realização da audiência. Intimem- se e cumpra-se. Várzea Grande, 21 de 

janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001686-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DA SILVA ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1001686-26.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): JANAINA DA SILVA ARRUDA REU: VIVO S.A. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por JANAINA 

DA SILVA ARRUDA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A aduzindo, 

em síntese, que ao tentar comprar por meio de crediário se surpreendeu 

com a informação de que seu CPF constava na lista de inadimplentes do 

SERASA e SPC devido à inserção realizada pela requerida. Afirma que, 

não possui qualquer débito com a ré, tendo a negativação lhe gerado muito 

constrangimento, motivo pelo qual alega a nulidade do débito e pleiteia a 

indenização pelos danos morais. Liminarmente, requer que seja 

determinado que a requerida promova a exclusão imediata de seus dados 

da lista de inadimplentes do SPC e Serasa, sob pena de multa diária. No 

mérito, pugna pela procedência da ação com a declaração de inexistência 

de débito e condenação pelos danos morais ocasionados. Ao final, pugna 

pela concessão da justiça gratuita e inversão do ônus da prova. É o breve 
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relato. Fundamento e decido. No presente caso, verifica-se que a 

pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de 

tutela de urgência, alega a parte autora que teria prejuízo caso tenha que 

aguardar o término da demanda para ter seus dados excluídos da lista de 

inadimplentes. Entretanto, o documento de id. 28147979 – Pág. 7 

demonstra a existência de outro registro de inadimplência em nome da 

autora, o que, por si só, afasta o perigo da demora. Ante o exposto, tendo 

em vista a ausência dos requisitos autorizadores da medida, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 

do CPC. Em que pese a manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, designo audiência de conciliação que 

designo para o dia 23 de abril de 2020, às 09h00min constando que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). 

Cite-se/intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de 

manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro do prazo de 10 

(dez) dias antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que 

a audiência será cancelada e o prazo para contestar contar-se-á a partir 

do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, §5º c/c artigo 335, 

inciso II, ambos do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado 

de qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do NCPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à 

contestação (art. 351, CPC). Por fim, concedo os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA e ante a relação de consumo inconteste, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011414-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONY EMANUELLY DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1011414-28.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MONY EMANUELLY DA SILVA REU: ORLEANS 

EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 

DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA Vistos etc. É cediço que, na 

legislação processual civil, o réu deverá ser citado e intimado com no 

mínimo 20 dias de antecedência em relação à data da audiência (caput, 

art. 334, CPC). Destarte, o prazo processual de 20 dias, constitui 

pressuposto processual de validade para a realização da audiência de 

conciliação ou de mediação. Não sendo respeitado esse prazo, não 

poderá a audiência ser validamente concretizada. Em sendo assim, 

considerando que o ARMP da requerida CIPASA fora juntado 

posteriormente à data assinalada para audiência, necessário se faz a 

redesignação ao ato. Em assim sendo, redesigno o ato conciliatório para o 

dia 23 de abril de 2020, às 10h00min. Expeça-se nova carta 

citação/intimação à requerida CIPASA em tempo hábil para sucesso na 

realização da audiência. Expeça carta também à requerida ORLEANS, 

fazendo constar o novo endereço indicado no Id. 26218078: ORLEANS 

EMPREENDIMENTOS LTDA. Rodovia BR-364 S/N, Novo Mundo VÁRZEA 

GRANDE – MT CEP 78.149-076 Intimem- se e cumpra-se. Várzea Grande, 

21 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001919-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE DAS NEVES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDEILSON ALVES SANTOS OAB - MT23520/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1001919-23.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): MATILDE DAS NEVES SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO LIMINAR 

proposta por MATILDE DAS NEVES em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo, em síntese, ser 

titular da unidade consumidora de n. 6/387943-4 e que apesar de estar em 

dia com as faturas mensais, foi surpreendida com a suspensão do 

fornecimento de energia em 20 de dezembro de 2019, tendo comprovado 

para a requerida no dia 23 daquele mês que estava com todas as faturas 

adimplidas, alega que a requerida promoveu a religação da energia no dia 

26 de dezembro de 2019. Entretanto, no dia 20 de janeiro de 2020 teve 

novamente seu fornecimento de energia suspenso e ao entrar em contato 

com a requerida através da central de atendimento, foi informada que o 

corte se deu devido ao não pagamento da fatura vencida em novembro de 

2019. Em sede de tutela antecipada de urgência, requer que a requerida 

promova imediatamente o restabelecimento do fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora nº. 6/387943-4; que não suspenda 

novamente o fornecimento de energia elétrica. No mérito, pugna pela 

confirmação da liminar, declaração de inexistência do débito referente à 

fatura de novembro de 2019, a qual já se encontra quitada e a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos 

morais ocasionados. Ao final, requer pela inversão do ônus da prova e 

pela concessão de justiça gratuita. Juntou documentos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. A autora afirma que sofreu com o corte do 

fornecimento de energia elétrica em dezembro de 2019, que a requerida 

afirmava que a fatura de novembro estaria sem pagamento e que após 

comprovar pessoalmente o adimplemento desta teve sua energia 

restabelecida. Contudo, foi novamente surpreendida com a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica e em contato telefônico com a ré foi 

informada que o corte novamente ocorreu devido à fatura de novembro de 

2019, conforme se verifica na gravação telefônica de id. 28221037. Pois 

bem. Denota-se que a autora trouxe aos autos extrato do histórico de 

contas de sua unidade consumidora, no qual consta a pendência das 

contas referentes à novembro e dezembro de 2019 (id.28221031), bem 

assim o comprovante juntado sob id. 28221030 não é documento apto a 

demonstrar o pagamento da fatura de novembro/2019, posto que este 

comprova um depósito em dinheiro realizado na conta da autora, 

coincidentemente, no exato valor da fatura em discussão. Logo, não é 

possível verificar se de fato a autora está adimplente com sua unidade 

consumidora, tanto pela pendência de dezembro/2019 informada no 

histórico de contas, quanto pela ausência de provas quanto ao pagamento 

da fatura de novembro/2019, posto que o comprovante trazido descreve 

outra transação bancária realizada pela autora. Consigna-se que se trata 

de prova simples de fácil acesso à autora, como por exemplo através do 

histórico de contas fornecido pelo site da requerida, bem assim poderia a 

autora apresentar o comprovante correto referente ao pagamento da 

fatura de novembro/2019. Portanto, o que verifico é a ausência de 

verossimilhança das alegações, pois os fatos narrados pela parte autora 

e os documentos acostados aos autos não demonstram a probabilidade 

do direito alegado. Registro que, o Poder Judiciário não pode chancelar o 

consumo de energia elétrica presente e futuro, sob a mera alegação da 

essencialidade de tal serviço, posto que a inadimplência autoriza a 

suspensão do serviço. Ante o exposto, ante a ausência dos requisitos 

autorizadores da medida, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300, do CPC. Cite-se/ 

intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 23 de 

abril de 2020, às 15h00min, constando que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato 

(artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado 

de qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Após a contestação, vistas à parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 

351, CPC). No mais, DEFIRO a JUSTIÇA GRATUITA e, ante a relação de 

consumo inconteste, defiro a inversão do ônus da prova, nos termos do 
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artigo 6º, VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 22 de 

janeiro de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002033-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REYNALDO MARCIO DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1002033-59.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, 

logo, em razão da matéria, a competência absoluta é da Vara 

Especializada em Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos redistribuídos 

para a referida vara. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 23 de 

janeiro de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003625-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN BARRETO LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA MARA FERREIRA DORILEO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003625-46.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CHRISTIAN BARRETO LIMA EXECUTADO: KATIA MARA 

FERREIRA DORILEO Vistos etc. Compulsando os autos, tenho que a 

presente ação, proposta no ano de 2017, ainda não obteve êxito na 

tentativa de citação da executada. Após, tentada a citação sem êxito, a 

pedido do credor, realizou-se consulta pelo Sistema InfoJud, conforme 

espelho que segue em anexo, constatando-se o mesmo endereço 

indicado anteriormente. Desta forma, defiro o pedido acostado no Id. 

23428510, com fulcro no artigo 256, I, do Código de Processo Civil, e 

determino a citação por edital da executada KÁTIA MARA FERREIRA 

DORILEO, com o prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257 do 

referido Código. Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que 

deverá ser certificado, mister se faz a designação de curador especial à 

ré revel, e em atenção ao art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio, 

desde já, a Defensoria Pública desta Comarca para representar a 

devedora, devendo ser intimada para apresentação de embargos no 

prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 22 de 

janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002077-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO DE ARRUDA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR LIMA COELHO (REU)

MARCIA REGINA ROCHA LIMA COELHO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002077-78.2020.8.11.0002 

Vistos etc. A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700, do CPC). Expeça-se mandado, com prazo de 15 dias, para 

pagamento. Conste, ainda que, nesse prazo, o réu poderá opor embargos 

nos próprios autos (art. 702 do CPC). Caso não haja cumprimento da 

obrigação, oferecimento de embargos ou, ainda, rejeitados estes, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. (art. 702, §8º, 

CPC). No mais, nos termos do artigo 701, do CPC, fixo os honorários em 

5% do valor da causa, anotando-se, no mandado, que caso o réu cumpra 

com o pagamento integral do débito, ficará isento de custas processuais 

(art. 701, §1º, do CPC). Por fim, consigno que fica CONDICIONADA a 

expedição do mandado ao depósito do título original na secretaria da 2ª 

Vara Cível, nos termos do artigo 425, § 2º, do CPC. PRAZO DE 10 DIAS. 

Em sendo apresentado o título original junto à secretaria dentro do prazo 

supra cite-se. Caso contrário, certifique-se e faça os autos conclusos 

para deliberações pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Várzea Grande-MT, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002059-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DE OLIVEIRA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO FERNANDES FIDELIS OAB - MT20681/O (ADVOGADO(A))

THAIANY COSMES DA SILVA OAB - MT25021/O (ADVOGADO(A))

HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT21613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(REU)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002059-57.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): ROSENIL DE OLIVEIRA DUARTE REU: CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL, AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS 

LTDA - EPP Vistos etc. Considerando que a presente ação foi proposta em 

desfavor da Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, cuja 

competência é da justiça federal, não compete à justiça estadual 

processar e julgar o feito. Assim, com fulcro no artigo 109, inciso I, da 

Constituição Federal, e por tudo que dos autos consta, declaro a 

incompetência deste juízo para julgar e processar o presente feito, e, por 

consequência, DECLINO DA COMPETÊNCIA, determinando a remessa 

deste feito à Justiça Federal. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário Várzea Grande/MT, 09 de outubro de 2019. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002115-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANCELMO HENRIQUE DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

DANIELLY ALINE DA SILVA LUCAS OAB - MT27355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002115-90.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação proposta em desfavor do INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social. Tendo em vista que a presente ação foi 

proposta em desfavor de Autarquia Federal este Juízo é incompetente 

para processar e julgar a lide, cuja competência é do Juízo da Fazenda 

Pública. Diante de tal circunstância, considerando a competência absoluta 

da Vara Especializada da Fazenda Pública para apreciação e julgamento 

deste feito, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, 

determinando sua remessa a uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se, com a URGÊNCIA que o 

caso requer. Várzea Grande/MT, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013462-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DUARTE DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1013462-57.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): DANIELA MARQUES DUARTE DA CONCEICAO REU: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos etc. Em face da petição acostada no Id. 

27205344, em que a parte autora requer a extinção do presente feito, nos 

termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e diante 

da concordância da parte contrária (Id. 27354975), homologo a 

desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, 

via de consequência julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Pelo 

princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, 

nos termos do inciso IV, § 2º, do artigo 85, da Lei Processual, contudo 

ficam suspensas pelo prazo de cinco anos, caso perdure a situação de 

pobreza. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009913-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS DE PAULA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORALICE DE ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1009913-73.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MESSIAS DE PAULA BARROS REU: DORALICE DE ALMEIDA 

Vistos etc. Em face da petição acostada no Id. 27206166, em que a parte 

autora requer a extinção do presente feito, nos termos do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, homologo a desistência 

manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários sucumbenciais, diante da inexistência do 

contraditório. Pelo princípio da causalidade, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do inciso IV, § 2º, do 

artigo 85, da Lei Processual, contudo ficam suspensas pelo prazo de 

cinco anos, caso perdure a situação de pobreza. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. I. e 

Cumpra-se. Várzea Grande, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000035-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CESAR LEONELLO OAB - PR33518 (ADVOGADO(A))

EDMYLSON PENA DOS SANTOS OAB - PR13782 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE COMERCIO DE CARVAO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, visando o regular andamento do feito, sob pena 

de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010411-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON NUNES BISSOLI 04193517101 (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, visando o regular andamento do feito, sob pena 

de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000012-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUINTALL RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT12006-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Exequente para que aporte aos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida de forma 

que permita o cumprimento da decisão retro (SERASAJUD), devendo, para 

tanto, primeiramente informar o valor total do débito (principal + honorários) 

e, em seguida, individualizar o valor total relativo ao débito principal, bem 

como do valor total devido a título de honorários advocatícios. Julio Alfredo 

Prediger. Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006364-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA SILVA CASTRO DA COSTA (AUTOR(A))

JOAO AILTON DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE ARRUDA ALEIXO OAB - MT25123-O (ADVOGADO(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOE MOACIR WITCZAK (REU)

PRODECO PROJ CONST DES COMPRA VENDA IMOV ADM IMOV LTDA 

(REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, visando o regular andamento do feito, sob pena 

de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004014-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON BATISTA MIRANDA (EXECUTADO)
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Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, visando o regular andamento do feito, sob pena 

de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004861-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAQUES LEITE OAB - MT10986-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CELESTINO DE OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, visando o regular andamento do feito, sob pena 

de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008535-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DABERSON MACHADO BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DABERSON MACHADO BATISTA OAB - MT7495/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZELIA DE LEMOS SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

JUNIOR LUCIANO LEMOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, visando o regular andamento do feito, sob pena 

de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001501-27.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES GONCALO FERREIRA (REU)

JOSE CARLOS FERREIRA DE ARRUDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE MORAES OAB - MT11059-N (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, visando o regular andamento do feito, sob pena 

de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005873-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. DA SILVA TRANSPORTES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA MT LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, visando o regular andamento do feito. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000806-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA IDIARA SABINO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, visando o regular andamento do feito. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019822-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA REGINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010072-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Y. C. D. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

MARCELA CONSOLINI OAB - 000.428.781-95 (REPRESENTANTE)

CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA OAB - MT15141/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARCHIAS ALVES DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012567-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERMELINDA BATISTA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS SEBASTIAO BATISTA DA SILVA OAB - 537.454.341-53 

(REPRESENTANTE)

JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA OAB - MT21300/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014193-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PASCOAL JOSE VICENTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 
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justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000492-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT11968-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE TAL (REU)

JANAINA CARLA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

retro, requerendo o que entender de direito. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011107-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE GREGORIO DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

retro, requerendo o que entender de direito. CASO a parte requerente não 

possua os benefícios da gratuidade judiciária e, em havendo pedido para 

nova expedição de mandado, deverá, no mesmo prazo, comprovar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016324-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Senhor Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providências nos autos.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008727-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ZILDO GOMES BARBOZA (AUTOR(A))

JOVINA DE LIMA BARBOZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE GODOY (REU)

Outros Interessados:

MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E 

PERICIAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial de ID: 27935883.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003816-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover a publicação do Edital de Citação retro, conforme 

previsão legal, devendo comunicar tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004673-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REZENDE DE CARVALHO E MARQUES DE OLIVEIRA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011950-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON MOREIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

retro, requerendo o que entender de direito. CASO a parte requerente não 

possua os benefícios da gratuidade judiciária e, em havendo pedido para 

nova expedição de mandado, deverá, no mesmo prazo, comprovar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016145-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE QUETURI ALVES DE MIRANDA PADUAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11642-O (ADVOGADO(A))

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT13212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REQUERIDO)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução de correspondência - AR 

negativo (retro) de Id´s. 28042692 e 27896850, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002209-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BOAVENTURA ZICA OAB - MT13754-B (ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

OMAR EL JAMEL OAB - MT14624-O (ADVOGADO(A))
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TAMIRIS CRUZ POIT OAB - MT14659-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL COSTA BERNARDELLI OAB - MT13411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE DE SOUSA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, visando o regular andamento do feito. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002418-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARMONIA EVENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0017685A (ADVOGADO(A))

Ana Carolina Rondon Pessôa dos Santos OAB - MT0008700A 

(ADVOGADO(A))

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS OAB - MT25348/B-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GWM BAR LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

WM SHOWS E EVENTOS EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL OAB - MT16393 

(ADVOGADO(A))

GKF BAR LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, visando o regular andamento do feito, sob pena 

de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002278-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO EMILIO SANCHEZ MOSET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT10228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO (EXECUTADO)

LUIZ ANDRADE JORGE (EXECUTADO)

RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ANDERSON TUTTA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

retro, requerendo o que entender de direito. CASO a parte requerente não 

possua os benefícios da gratuidade judiciária e, em havendo pedido para 

nova expedição de mandado, deverá, no mesmo prazo, comprovar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000505-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Espólio de Rubens Vieira Simão (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ANTONIO GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT26051/O-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO VIEIRA SIMAO OAB - 757.119.902-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WINDER VILELA (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

retro, requerendo o que entender de direito. CASO a parte requerente não 

possua os benefícios da gratuidade judiciária e, em havendo pedido para 

nova expedição de mandado, deverá, no mesmo prazo, comprovar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006117-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VARZEA GRANDE SHOPPING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVART DECORACOES E EVENTOS - EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON NASCIMENTO RODRIGUES OAB - MT25772/O (ADVOGADO(A))

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT10216-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que a manifestação retro trata-se de mera contestação por negativa geral, 

deixo de intimar a parte autora para impugná-la e intimo as partes para, no 

prazo (COMUM) de 10(dez) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo 

Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002840-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO(A))

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES OAB - MT4700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES S. B. LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, visando o regular andamento do feito. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008156-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYB BEATRIZ RIBEIRO VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifestar-se sobre a devolução AR negativo (retro), requerendo o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007731-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUDARIO BATISTA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA OAB - MT13645-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MINERAÇÃO ALBION LTDA (REU)

Outros Interessados:

JOSE FORTES (TERCEIRO INTERESSADO)

SERGIO LUIS BOCARDI (TERCEIRO INTERESSADO)

LINDOLFO MARQUES DE ASSUNÇÃO (CONFINANTES)

OSMAR ALCEU WICHOCRI (TERCEIRO INTERESSADO)

MILTON DOS SANTOS (CONFINANTES)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, visando o regular andamento do feito, sob pena 

de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005366-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARTINS DE DEUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924/O-O (ADVOGADO(A))

ELIANE APARECIDA MARQUES QUINELLATO OAB - MT17406/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

JORGE CABRAL DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005366-24.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

FRANCISCO MARTINS DE DEUS REQUERIDO: IVANI DA SILVA SOUZA, 

JORGE CABRAL DA SILVA Vistos, etc. Diante da ausência de 

informações quanto a citação da requerida Ivani da Silva Souza Ferreira, 

designo audiência de conciliação para o dia 05/11/2018, às 16h30min a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora e o requerido JORGE CABRAL DA 

SILVA intimados da respectiva solenidade por meio de seus advogados, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a requerida IVANI, via 

mandado, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes específicos 

para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados 

ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005366-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARTINS DE DEUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924/O-O (ADVOGADO(A))

ELIANE APARECIDA MARQUES QUINELLATO OAB - MT17406/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

JORGE CABRAL DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, visando o regular andamento do feito. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007123-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA SANTANA GOMES (AUTOR(A))

JOSE DOS SANTOS GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO NOGUEIRA DE VIVEIROS (REU)

Outros Interessados:

MARIA PEREIRA DOS SANTOS (CONFINANTES)

SIMONE LOUVATO DA SILVA (CONFINANTES)

NEY ROBERTO DE CARVALHO (CONFINANTES)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução da carta precatória retro.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337625 Nr: 5913-86.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZI PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483 - MT, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:MT 11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 146,44, totalizando em R$ 

559,84, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113996 Nr: 9413-10.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANALE E CIA. LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 202.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218546 Nr: 13910-33.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO JESUS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES COSTA LTDA ME, ELAINE HERMINIO 

EUGENIO CORREA DA COSTA, EVANILDES VIEIRA DE MORAES GOMES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12.487-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 207.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402083 Nr: 12448-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, ERNANI MARTINS DE SOUZA, 

TEREZINHA MARIA DE SANTANA, LOURIZA SOARES BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES DA 

SILVA - OAB:, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 

12.066, JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:MT 14.490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fl. 209.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66074 Nr: 2005-70.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARRYSA MAYRA OLIVEIRA DE PAULA, ROMULO 

PATRICK DE PAULA MELGAR, SILVIA REGINA DE OLIVEIRA MELGAR 

SANTOS, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVÁSIO TADEU DIAS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAN LINCOLN DE BARROS 

FERREIRA ( UNIVAG) - OAB:8.777, ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:OAB/MT 17994, ALYNE RAMMINGER PISSANTI - OAB:OAB/MT 

12.120, ANTONIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - 

OAB:7030, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO - OAB:4062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11447/MT

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 31/10/2019.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). Antônio Rogério Assunção da Costa Stefan a restituí-los no prazo 

de 03(três) dias, sob pena de adoção das medidas pertinentes, nos 

termos do autorizado pelo art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436881 Nr: 5079-15.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO ELETRICA TRES FRONTEIRAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E CMÉRCIO 

DE VEÍCULOS LTDA, M DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA-MONACO 

DIESEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:MT 6.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:MT 11.686, MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - OAB:138.688/SP, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:MT 12.454

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 12/12/2019, na modalidade 

de ‘carga rápida”, para mera obtenção de fotocópia.

Considerando que não foi promovida a sua restituição até a presente data, 

impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Humberto 

Affonso Del Rey a restituí-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de 

adoção das medidas pertinentes, consoante autoriza o art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003816-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES PROCESSO 

n. 1003816-57.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 4.294,74 ESPÉCIE: 

[Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: CONDOMINIO TERRA NOVA 

VARZEA GRANDE I Endereço: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA 

GRANDE, S/N, AVENIDA ALEIXO RAMOS DA CONCEIÇÃO, S/N, 23 DE 

SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-903 POLO PASSIVO: 

Nome: MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE Endereço: CONDOMÍNIO 

TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE, S/N, AVENIDA ALEIXO RAMOS DA 

CONCEIÇÃO, CASA 532, QD. P, 23 DE SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78110-903 FINALIDADE: Proceder com a CITAÇÃO da devedora 

MARIZETE NEVES DA CRUS SODRE, brasileira, portadora do RG nº: 

0177441 -7 SSP /MT, devidamente inscrita no CPF nº: 108 .346 .801 -49, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, 

contados da expiração do prazo deste edital, que efetue o pagamento da 

dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios fixados na decisão de inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. OBSERVAÇÃO: caso a executada queira embargar 

deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, contando-se a partir do 

primeiro dia útil seguinte ao prazo estabelecido no edital de citação, 

independentemente de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os 

embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, 

CPC), VALOR ATUALIZADO DÉBITO: R$ 7.456,62 (sete mil e quatrocentos 

e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos). RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de execução proposta por CONDOMÍNIO TERRA NOVA 

VÁRZEA GRANDE I, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ 

sob n°. 12.109.656/0001-26, e-mail: anabelladv@procondomino.com.br, 

situado a Estrada da Guarita, Avenida Aleixo Ramos da Conceição, s/n°, 

Bairro: Vinte e Três de Setembro, CEP: 78110-903, na Cidade de Várzea 

Grande, Estado de Mato Grosso, neste ato representado pelo síndico 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, brasileiro, portador da carteira de identidade 

RG nº 7.012.494-7 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 839.891.539-00, 

residente e domiciliado na unidade 100, no mesmo endereço descrito 

anteriormente, representado pela empresa SERVIÇOS PRÓ-CONDÔMINO 

CUIABÁ LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n°. 

10.916.254/0001-08, situado na Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, n° 1.756, Edifício SB Tower, salas 2502 e 2503, CEP: 

78048-340, Bairro: Alvorada, na cidade de Cuiabá, estado de Mato 

Grosso, representado por JULIANA BARRETO SOARES, portadora da 

carteira de identidade RG nº 2047660-4 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº 

051.773.551-28, com endereço profissional no mesmo endereço descrito 

anteriormente em desfavor de MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE, 

brasileira, viúva, funcionária pública, portadora da carteira de identidade 

RG n° 0177441-7 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº 108.346.801-49, 

residente e domiciliada no CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE 

I, CASA Nº. 532 DA QUADRA P, situado a Estrada da Guarita, Avenida 
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Aleixo Ramos da Conceição, s/n°, Bairro: Vinte e Três de Setembro, CEP: 

78110- 903, na Cidade de Várzea Grande, estado de Mato Grosso, em 

que pleiteia a efetuação do pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida 

das custas processuais e honorários advocatícios fixados na decisão de 

inicial, salientando que caso a executada queira embargar deverá fazê-lo 

no prazo de 15 (quinze) dias, contando-se a partir do primeiro dia útil 

seguinte ao prazo estabelecido no edital de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, via de 

regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, CPC). DECISÃO: 

Vistos. Considerando que a executada não foi localizada para ser citada, 

defiro o pedido de id 25497845, razão pela qual determino que a parte 

executada seja citada, por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, para 

que efetue o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios fixados na decisão de inicial, 

salientando que caso a executada queira embargar deverá fazê-lo no 

prazo de 15 (quinze) dias, contando-se a partir do primeiro dia útil seguinte 

ao prazo estabelecido no edital de citação, independentemente de 

penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, 

não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, CPC). Por oportuno, à vista 

de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no 

art. 257, II, do CPC, bem assim considerando que o processo não pode 

ficar paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 

processual, determino que a publicação do edital de citação seja realizada 

junto ao Diário de Justiça Eletrônico e em jornal local de ampla circulação a 

ser providenciado pela parte exequente, o que faço com fulcro no 

parágrafo do mesmo dispositivo legal. Decorrido os prazos acima 

assinalados sem qualquer manifestação do executado, desde já nomeio 

como Curador Especial o Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade 

FAUSB/Várzea Grande, que deverá ser regularmente intimado para 

patrocinar a defesa do devedor. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

ADVERTÊNCIA: EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL (ART. 257, IV, DO CPC). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Brandy Fujii Cavalcante, digitei. VÁRZEA 

GRANDE, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JULIO ALFREDO 

PREDIGER Gestor Judiciário Aut. Art. 1205 da CNGC OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001991-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DOS SANTOS FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001991-10.2020.8.11.0002. Vistos. Antonia 

dos Santos Ferreira propôs a presente ação declaratória de inexistência 

de debito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada 

de urgência em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia 

S/A, pretendendo, liminarmente, que a requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia na unidade consumidora n°. 

6/248801-3, no tocante às faturas encaminhadas em outubro, novembro e 

dezembro de 2019, uma vez que entende tratar-se de cobrança indevida. 

Outrossim, requer que a requerida se abstenha de incluir o nome da 

autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito material 

judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez 

que o serviço prestado pela requerida à autora representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO 

RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS 

VANTAJOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre 

concessionária fornecedora de energia elétrica e usuário enquadra-se em 

típica relação de consumo, devendo, assim, ser aplicadas ao caso as 

normas de proteção ao consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, vejo que 

merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que 

os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese em 

apreço a hipossuficiência da autora é evidente, uma vez que a requerida 

reúne melhores condições de comprovar a origem da cobrança. Deste 

modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de tutela de urgência cautelar incidental, com fundamento no art. 

300 do CPC, a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns de 

perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. 

Efetivamente, o primeiro requisito resta demonstrado pelos documentos 

anexados à inicial, aos quais se aliam ao questionamento das faturas 

referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2019, 

nos valores de R$ 393,76; R$ 420,53 e R$ 334,66, que destoam das 

demais cobranças, conforme histórico de pagamentos de Id. 28262478. 

Destarte, considerando a discussão dos referidos débitos, entendo que 

maior rigor e cautela deve a concessionária requerida adotar para que não 

proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento de energia, de modo 

que, até que se cristalize o valor realmente devido, tenho que qualquer 

suspensão dos serviços de energia é medida temerária. Tampouco há que 

se por em dúvida a presença do perigo de dano, pelo próprio fato da 

autora ficar sem energia elétrica, bem este essencial à vida, à saúde, ao 

bem estar e a própria dignidade da pessoa humana. Igualmente, entendo 

que não deve a requerida proceder com a inclusão do nome da autora nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, ante aos nefastos prejuízos 

que podem advir em razão da inscrição negativa em banco de dados de 

órgão de restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de 

débito que entende indevido. Sobre mais, tratando-se de lide que tem por 
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base a declaração de inexigibilidade de fatura, mostra-se descabido exigir 

da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de 

comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é 

exclusiva da ré. Deste modo, considerando a demonstração da 

probabilidade do direito e do perigo da morosidade, tenho que o pedido de 

tutela deve ser deferido. Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, formulado na exordial, pelo que requerida intimada para que se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da respectiva 

unidade consumidora em relação às faturas questionadas, ou que 

proceda com o seu restabelecimento, no caso de já ter suspendido, bem 

como para que se abstenha de incluir o nome da parte autora nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, tão somente em relação à 

dívida ora questionada, consoante requerido na inicial, sob pena de 

multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) 

dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil. 

No impulso, em que pese a manifestação expressa da parte autora quanto 

ao desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no 

art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

23/03/2020 às 15h00 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Intime-se a autora pessoalmente, uma vez 

que representada pela Defensoria Pública. No mesmo ato, cite-se a parte 

requerida, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se por meio do 

Oficial de Justiça Plantonista, em razão da urgência da medida. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. ANDRÉ MAURÍCIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito 

em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE AVISO AOS CREDORES SOBRE O DEFERIMENTO DO 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ACERCA DA 

RELAÇÃO DE CREDORES APRESENTADA PELAS RECUPERANDAS

 PROCESSO N.º 1018567-15.2019.8.11.0002 – PJE Recuperação 

Judicial->Procedimentos TIPO DE AÇÃO: Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO AUTORAS: I. ALVES FELIX EIRELI – ME. ADVOGADOS DAS 

AUTORAS: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (OAB/MT 15.401-A) E 

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL (OAB/MT 10.280). 

ADMISTRADORA JUDICIAL: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI 

(OAB/MT 14.231).

 I N T I M A N D O / C I T A N D O / N O T I F I C A N D O : 

CREDORES/INTERESSADOS/FINALIDADE: INTIMAR OS CREDORES E 

INTERESSADOS, nos termos do art. 52, §1º, da Lei n.º 11.101/2005, 

acerca do deferimento do processamento da recuperação judicial de I. 

ALVES FELIX EIRELI – ME e da relação nominal de credores por ele 

apresentada, ficando os credores advertidos sobre o prazo disposto no 

art. 7º, §1º, da Lei n.º 11.101/2005, para, querendo, apresentarem suas 

habilitações e/ou divergências diretamente à Administradora Judicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação deste edital; bem como 

sobre o prazo disposto no art. 55, caput, da Lei n.º 11.101/2005, para 

apresentarem suas objeções ao plano de recuperação judicial, no prazo 

30 (trinta) dias, contados da publicação do edital a que alude o §2º, do art. 

7º, ou o parágrafo único, do art. 53, da mesma Lei.

 RESUMO DA INICIAL: "Trata-se de ação de RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

ajuizada pela empresa I. ALVES FELIX EIRELI–ME (CNPJ n. 

22.939.163/0001-77). Segundo narrado na exordial, a empresa requerente 

iniciou a atividade empresária, respectivamente, no ano 2015, mas que, em 

razão de seguidos prejuízos, agravada pela crise econômica do país, no 

ano de 2018, as receitas caíram de forma a diminuir o faturamento 

impossibilitando o cumprimento das obrigações, a empresa necessita da 

intervenção judicial para que possa se manter no mercado, cumprindo o 

seu papel social, com a manutenção dos postos de trabalhos, geração de 

bens e riquezas. A fim de reerguer a empresa requerente recorre ao meio 

do instituto da Recuperação Judicial para realizar uma negociação coletiva 

com todos os credores. Após expor suas razões jurídicas, formularam os 

seguintes pedidos: a) que sejam suspensas todas as ações e execuções 

ajuizadas em face da devedora, inclusive as ações dos credores 

particulares do sócio das mesmas; b) que sejam suspensos todos os 

apontamentos existentes em nome da devedora e de seus sócios, pelo 

período de 180 dias; c) que seja determinado ao Várzea Grande Shopping 

que se abstenha de efetuar o corte do fornecimento dos serviços de 

energia elétrica/água/ar condicionado em relação aos débitos contraídos 

antes do protocolo deste pedido de recuperação judicial, ou seja, com 

relação a consumo até a data do pedido recuperacional (26.11.2019) ou, 

caso já tenha ocorrido o corte, requer seja determinado o imediato 

restabelecimento do serviço, fixando multa diária na importância de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do § 1.º do art. 536 do CPC; d) 

requer que seja autorizado o parcelamento das custas processuais em 06 

(seis) vezes de iguais prestações mensais.".

 RESUMO DA DECISÃO DE DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL: 

"Por tais razões, com base no disposto no artigo 52, da Lei n.º 

11.101/2005, acolho a pretensão contida na petição inicial e, 

consequentemente, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL da empresa I. ALVES FELIX EIRELI–ME (CNPJ n. 

22.939.163/0001-77), passando a determinar o que segue: a) Nomeio 

como ADMINISTRADORA JUDICIAL da recuperanda a Dra. Suzimaria Maria 

De Souza Artuzi, advogada, inscrita na OAB/MT sob o nº 14.231, com 

endereço sito à Avenida Tancredo Neves n°1243, sala 01, bairro 

Castelândia, Primavera do Leste /MT, fone: (66) 3497-1960/99222-8944, 

e-mail: suziadv@terra.com.br que deverá ser intimada pessoalmente com 

cópia da presente decisão, para dela tomar ciência e, em quarenta e oito 

(48) horas, dizer se aceita o encargo. Em caso positivo deverá assinar, na 

sede deste Juízo, o respectivo termo de compromisso, se comprometendo 

a fielmente desempenhar a função e todas as responsabilidades a ela 

inerentes, especialmente nos termos dos arts. 21, 22, 23 e 33 da Lei n.º 

11.101/05. b) Fixo desde já, a sua remuneração em 2% (dois e por cento) 

do valor devido aos credores submetidos à Recuperação Judicial, atento 

aos limites previstos no art. 24, §5º, da Lei n.º 11.101/2005, que prevê"a 

remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois 

por cento), no caso de microempresas e empresas de pequeno porte ". 

b.1) Ressalto que a importância ora arbitrada, deverá ser paga em 24 

(vinte e quatro) parcelas mensais de R$ 1.061,30 (um mil, sessenta um 

reais e trinta centavos), levando-se em conta o prazo médio previsto para 

o encerramento de uma Recuperação Judicial; sem que a Sra. 

Administradora Judicial se exima da prestação de contas e relatório 

circunstanciado previsto no art. 63, I, da Lei n.º 11.101/05, sob pena de 

importar em desídia. b.2) Deve a administradora judicial informar ao juízo a 

situação da empresa, apresentando relatório preliminar, em 10 (dez) dias, 

para os fins do artigo 22, inciso II, a (primeira parte) e c da Lei n.º 

11.101/2005. b.3) Caso seja necessária a contratação de auxiliares 

(contador, advogados, etc), deverá ser carreado aos autos o contrato, no 

prazo de 10 (dez) dias. b.4) Caberá a administradora judicial fiscalizar a 

regularidade do processo e o cumprimento dos prazos pela recuperanda. 

c) Em caso positivo deverá assinar, na sede deste Juízo, o respectivo 

termo de compromisso, se comprometendo a fielmente desempenhar a 

função e todas as responsabilidades a ela inerentes, especialmente nos 

termos dos arts. 21, 22, 23 e 33 da Lei n.º 11.101/2005. d) O pagamento 

da aludida remuneração deverá ser efetuado mediante depósito em conta 

corrente de titularidade da Administradora Judicial, a ser informado por 

esta as empresas recuperandas, devendo ser comunicado ao Juízo 

eventual descumprimento da obrigação. e) Determino que, a empresa 

devedora apresente a Administradora Judicial às contas demonstrativas 

mensais (balancetes) enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena 
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de destituição de seus administradores, bem como permita o amplo e 

irrestrito acesso da Administradora Judicial às instalações das empresas 

e a toda e qualquer documentação que se fizer necessária em 

decorrência deste procedimento. f) A empresa requerente deverá 

apresentar em Juízo o Plano de Recuperação Judicial, no prazo 

improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação desta decisão e na 

forma prevista dos artigos 53 e 54, ambos da Lei n.º 11.101/2005, sob 

pena de convolação em falência. g) Determino a suspensão de todas as 

ações e execuções contra a empresa devedora, pelo prazo máximo de 

180 (cento oitenta dias), na forma e nos termos das disposições do art. 6º 

da Lei n.º 11.101/2005, permanecendo os respectivos autos nos Juízos 

onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º 

do art. 6º da Lei n.º 11.101/2005 e as relativas a créditos previstos nos §§ 

3º e 4º do art. 49 da mesma Lei, competindo a empresa recuperanda 

comunicarem a suspensão aos Juízos competentes. h) Determino a 

comunicação, com cópia desta decisão, quanto ao deferimento do pedido 

de processamento da recuperação judicial da empresa I. ALVES FELIX 

EIRELI–ME (CNPJ n. 22.939.163/0001-77), às Fazendas Públicas Federal e 

de todos os Estados e Municípios em que a devedora tiver 

estabelecimento, assim como a comunicação do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região (Justiça Federal); do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª 

Região (Justiça do Trabalho). i) De igual modo seja expedido ofício à Junta 

Comercial deste Estado, para que acresça, após o nome empresarial das 

recuperandas, a denominação: "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL". j) 

Determino o envio de Malote Digital, com cópia da presente decisão, para 

todos os Cartórios de Varas Cíveis da Justiça Estadual de Mato Grosso, 

comunicando igualmente o deferimento do processamento da 

Recuperação Judicial da empresa I. ALVES FELIX EIRELI–ME (CNPJ n. 

22.939.163/0001-77). k) Publique-se o edital de que trata o § 1º do art. 52 

da Lei de Recuperação e Falência, devendo a recuperanda apresentar a 

relação nominal dos credores em que se discrimine o valor atualizado e a 

classificação de cada crédito, em 48 (quarenta e oito) horas, arcando com 

as despesas de publicações, inclusive em jornal de grande circulação. l) 

Publicado o edital supracitado, os credores terão o prazo de 15 l) (quinze) 

dias para apresentarem as suas habilitações a Administradora Judicial ou 

as suas divergências quanto aos créditos relacionados, competindo-lhes 

a exata observância da forma disposta no art. 7º, §1º, da Lei n.º 

11.101/2005. m) Após verificação dos créditos deverá a administradora 

judicial, publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo supramencionado, 

observando os termos do artigo 7º,§§1º e 2º da Lei n.º 11.101/2005. n) A 

devedora ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz 

impugnação e/ou habilitações retardatárias contra a relação de credores, 

no prazo de 10 (dez) dias (artigo 8º da Lei n.º 11.101/2005), a qual 

tramitará em apartado e não deverão ser juntados nos autos principais 

(art. 8º, parágrafo único). o) Os credores terão o prazo de 30 (trinta) dias 

para manifestarem a sua objeção ao Plano de Recuperação Judicial da 

devedora, contados da publicação da relação de credores na exata forma 

do disposto no art. 55 da Lei n.º 11.101/2005. p) Em atenção ao inciso II, 

do art. 52, da Lei n.º 11.101/2005, dispenso da apresentação de certidões 

negativas de débito fiscal para que a devedora exerça sua atividade, 

ressalvada a exceção prevista no referido dispositivo, devendo ser 

acrescido, em todos os atos, contratos e documentos firmados pela 

requerente, após o respectivo nome empresarial, a expressão "EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL", consoante prevê o art. 69 da Lei n.º 

11.101/2005. q) A demandante, desde a data de distribuição da presente 

recuperação judicial, não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu 

ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida por este Juízo, 

depois de ouvido o Comitê de Credores, com exceção daqueles 

previamente relacionados no Plano de Recuperação Judicial, consoante 

dispõe o art. 66 da Lei n.º 11.101/2005. r) Fica vedada a venda ou retirada 

do estabelecimento da devedora dos bens de capital essenciais à 

atividade empresarial durante o prazo a que se refere o art. 4º, do art. 6º 

da Lei n.º 11.101/2005, conforme art. 49, § 3º do mesmo Diploma Legal. s) 

Fica advertida a administradora judicial que o descumprimento dos seus 

ônus processuais e determinações judiciais poderão acarretar, conforme 

o caso, sua substituição ou destituição. t) No mais, conforme 

fundamentado no ‘item 1’ da presente decisão, DEFIRO o parcelamento da 

taxa judiciária devida em 6 (seis) parcelas mensais, vencendo a primeira 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação desta decisão. 

Ressalte-se que, as prestações vencerão sempre nos mesmos dias (ou 

no primeiro dia útil seguinte) dos meses subsequentes posteriores à data 

do primeiro depósito (pagamento da primeira parcela da taxa judiciária). O 

não pagamento na data prevista implicará o vencimento antecipado das 

prestações restantes, devendo esta secretaria intimar o requerente para 

recolher o saldo integral da taxa judiciária, de uma única vez, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito. Deve a secretaria atentar-se para os termos da 

presente decisão, conferindo e certificando o recolhimento das parcelas. 

u) Consigno que todos os prazos fixados nesta decisão serão contados 

em dias corridos, segundo orientação do STJ, no REsp n.º 1699528. 

ADVIRTO que cabe pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e 

multa, a quem sonegar ou omitir informações ou prestar informações 

falsas no processo de recuperação judicial, com o fim de induzir a erro o 

Juízo, o Ministério Público, os credores, a assembleia geral de credores, o 

Comitê ou o administrador judicial (artigo 171, da Lei n.º 11.101/2005). 

Intimem-se, inclusive o Ministério Público."

 RELAÇÃO DE CREDORES: Classe I – Trabalhista (Credor e valor): ALAINE 

ROMANA, TRABALHISTA, R$ 1.959,28; CARLOS CRISTIANO, 

TRABALHISTA, R$ 1.901,35; CLEBER SALUAN, TRABALHISTA, R$ 

806,63; DIARA CORREIA, TRABALHISTA, R$ 2.653,41; ELIENAI DE 

SANTANA, TRABALHISTA, R$ 806,63; ESTEMIZA GOMES, TRABALHISTA, 

R$ 874,03; IDEMARY REGINA, TRABALHISTA, R$ 604,98; KAROLINE 

MOTA, TRABALHISTA, R$ 2.943,34; MARIA SUIELI, TRABALHISTA, R$ 

2.595,96; ROSIMERI ALVES, TRABALHISTA, R$ 2.537,50; STHEFANY 

MACIEL, TRABALHISTA, R$ 592,08; THAIANY CORREA, TRABALHISTA, 

R$ 1.003,99; VANDA RODRIGUES, TRABALHISTA, R$ 864,25; VERONICA 

MOREIRA, TRABALHISTA, R$ 5.590,00; WANESSA SANTOS, 

TRABALHISTA, R$ 1.693,93. Classe III – Quirografário (Credor e valor): 

BANCO DO BRASIL S/A, QUIROGRAFÁRIO, R$ 18.448,68; CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL, QUIROGRAFÁRIO, R$ 21.232,57; CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL, QUIROGRAFÁRIO, R$ 175.381,88; GIRAFFAS 

ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS S/A, QUIROGRAFÁRIO, R$ 

210.428,32; SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 63.505,92; VARZEA GRANDE SHOPPING S.A., 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 757.136,97. TOTAL DOS CRÉDITOS 

RELACIONADOS EM TODAS AS CLASSES: R$ 1.273.561,72. 

ADVERTÊNCIAS: Em observância ao art. 52, §1º, III, da Lei n.º 

11.101/2005, ficam todos intimados para, querendo, apresentarem suas 

habilitações e/ou divergências DIRETAMENTE À ADMINISTRADORA 

JUDICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação deste 

edital, nos termos do art. 7º, §1º, da Lei n.º 11.101/2005, bem como 

objeções ao plano de recuperação judicial, nos autos do processo 

principal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do edital 

mencionado no art. 7º, §2º, ou no art. 53, parágrafo único, da Lei n.º 

11.101/2005, nos termos do art. 55, caput, da mesma Lei. As habilitações 

e divergências em questão deverão ser enviadas à Administradora 

Judicial, Suzimaria Maria de Souza Artuzi, a qual poderá ser localizada no 

endereço sito à Avenida Tancredo Neves n°1243, sala 01, bairro 

Castelândia, Primavera do Leste /MT, fone: (66) 3497-1960/99222-8944, 

e-mail: suziadv@terra.com.br. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, foi expedido o 

presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Roseli Aparecida Cáceres – mat. 11.485, digitei. Várzea 

Grande/MT, 23 de janeiro de 2020.

 Roseli Aparecida Cáceres

 Gestor Judiciário

 Autorizado Art. 1205- CNGC

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011546-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PACTO LTDA (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da correspondência devolvida id: 28300248

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004427-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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HALAFF FERNANDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 313253 Nr: 9394-91.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINA DE ABREU 

SPERANDIO - UNIVAG - OAB:MT 9.175/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT 13.241-A

 Vistos, etc.

Cumpra-se o determinando à fl. 147/148.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 226567 Nr: 6723-37.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA RODRIGUES CALAURO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYME BROWN DA MAIA PITHON 

- OAB:BA 8.406, MARIANA CERSOSIMO NUNES - OAB:BA 38.540, 

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES - OAB:BA 22.523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Proceda-se com a pesquisa no sistema Renajud acerca de veículo em 

nome da executada Silvia Rodrigues Calauro dos Santos – CPF nº 

018.308.399-77.

 Se frutífera, intime-se o exequente para informar o seu interesse na 

relação encontrada, no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso de não localização de bens, intime-se a parte exequente para que 

se manifeste, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 250801 Nr: 10127-62.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANA DE CAMPOS, GIOVANA ROMANA PRADO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO DA SILVA, IMOBILIARIA GLÓRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14.019/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 178/179 para que seja oficiado o 5º Serviço Notarial 

e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de 

Cuiabá/MT para que preste informação relativa à qualificação, em especial, 

o CPF do Sr. Augusto da Silva, proprietário do lote de terreno urbano sob o 

nº 03, quadra 68, situado no Loteamento Jardim Glória em Várzea 

Grande/MT – Matrícula nº R.1/29.047 do Livro 02 feito a 22/10/1984, 

lavrado à fl. 09 do livro 84 em 19/08/1984 nas Notas do Tabelião Ataíde F. 

da Silva, no prazo de 10 (dez) dias.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 308961 Nr: 4947-60.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO BATISTA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CARRIJO - 

Defensora Pública Estadual. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:MT 23.419, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT

 Vistos.

Cumpra-se o determinando à fl. 48.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 385436 Nr: 2305-46.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA PINTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS PERNANBUCANAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRON FERNANDES DIAS - 

OAB:10.421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ED NOGUEIRA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:PR 20.062

 Visto.

Pois bem. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Portanto, 

promovam-se as devidas anotações.

Assim, intime-se a parte devedora por meio de seus patronos via DJE, 

para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado às fls. 

101/104, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido 

de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 341644 Nr: 9228-25.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO J. DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME, PEDRO 

JUSTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPC ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:4807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DORSI PEREIRA - 

OAB:SP 206.649, SIMONE RODRIGUES FONSECA - OAB:295.747 SP

 Visto.

Pois bem. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Portanto, 

promovam-se as devidas anotações.

Assim, intime-se a parte devedora por meio de seus patronos via DJE, 

para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado às fls. 

335/336, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido 

de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 
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de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 412907 Nr: 18283-63.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA BARBOSA MARTINS, HELENA 

BARBOSA MARTINS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DI GIORGIO BECK - 

OAB:RS/44311, MARIO KESSLER DA SILVA NETO - OAB:RS/43.187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, indefiro os pedidos de fls. 97 e 98, vez que não houve a 

citação dos executados, considerando que a citação é pessoal nos 

termos do art. 242 do NCPC e o Aviso de Recebimento de fl. 94 foi 

recebido por pessoa diversa do executado, não ocorrendo citação válida.

Sobre o assunto:

“Nula a citação, não se constitui a relação processual e a sentença não 

transita em julgado, podendo, a qualquer tempo, ser declarada nula, em 

ação com esse objetivo, ou em embargos à execução, se o caso (CPC, 

art. 741, I).” (RSTJ 25/439).

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA – 1ª 

APELAÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – PESSOA FÍSICA – ATO 

REALIZADO VIA CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO – ASSINATURA DE 

TERCEIRO ALHEIO À RELAÇÃO JURÍDICA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA 

ANULADA – 1º RECURSO PROVIDO – 2ª APELAÇÃO – PREJUDICADA. É 

nula a citação de pessoa física realizada pelo correio quando a entrega da 

correspondência registrada não ocorre diretamente ao destinatário, que 

deve apor assinatura no recibo. Incumbe ao autor o ônus de provar que o 

réu tomou ciência da existência de demanda judicial contra ele proposta, 

não obstante o AR tenha sido subscrito por terceira pessoa.”(TJMT - Ap 

72034/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/01/2015, Publicado no DJE 27/01/2015)

Isto posto, torno sem efeito a citação do executado e no impulso determino 

que o exequente no prazo de 5 (cinco) dias, proceda com o andamento útil 

do feito, indicando o endereço atualizado da parte executada, a fim de 

viabilizar a sua citação.

Escoado o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente o requerente, 

para proceder com o andamento do feito, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito (CPC - §1º, art. 485).

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 253782 Nr: 12549-10.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DELMAR THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:MT 6.745, Irina de Oliveira Santos - OAB:12300, RENATA DE 

SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 Visto.

Pois bem. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Portanto, 

promovam-se as devidas anotações.

Assim, intime-se a parte devedora por meio de seus patronos via DJE, 

para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado às fls. 

101/104, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido 

de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 77654 Nr: 469-87.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGERIO BATISTA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - OAB:MT 

23.419, CAMILA COSTA LEITE - OAB:OAB/MT 9066, CARLOS 

REZENDE JUNIOR - OAB:MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Cumpra-se o determinando à fl. 170.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391966 Nr: 6530-12.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMLM, JMLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 146,44, totalizando em R$ 

559,84, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403456 Nr: 13136-56.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELINA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 146,44, totalizando em R$ 

559,84, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues
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Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446786 Nr: 10308-53.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184/A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 146,44, totalizando em R$ 

559,84, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 370872 Nr: 20067-12.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY SILVEIRA GUEDES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E 

TEOLOGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

BARRADAS - OAB:MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do informado e requerido às fls. 147/150, DEFIRO com fulcro no 

artigo 256, I, do Código de Processo Civil, e DETERMINO a citação por 

edital do Requerido Instituto Superior de Educação e Teologia, pelo prazo 

de 20 (vinte) dias, de acordo com artigo 257, III, do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao Requerido 

revel e em atenção ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, um dos 

membros da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para 

representar o Requerido devendo ser intimado para apresentação de 

contestação no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 393980 Nr: 7758-22.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MOISES DE SOUZA- ME (CIA DOS 

BICHOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:MT 6.910, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do informado e requerido às fls. 147/150, DEFIRO com fulcro no 

artigo 256, I, do Código de Processo Civil, e DETERMINO a citação por 

edital do Requerido Marcelo Moises de Souza – ME (Cia dos Bichos), pelo 

prazo de 20 (vinte) dias, de acordo com artigo 257, III, do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao Requerido 

revel e em atenção ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, um dos 

membros da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para 

representar o Requerido devendo ser intimado para apresentação de 

contestação no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28478 Nr: 7630-27.2000.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: LAVROFÉRTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LTDA, 

ROGERIO SILVEIRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, AGRICOM 

AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DO EST. DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ PINHEIRO BASILIO 

SILVA - OAB:MT 25.778/O, JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - 

OAB:42751/RS, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, MARIA LUCILA 

DA SILVA BARROS - OAB:3.616/MT, MARIANA DO NASCIMENTO 

SANTOS - OAB:MT 13.900, RENATO WIECZOREK - OAB:MT 7.498, 

ROGÉRIO SILVEIRA - OAB:5334, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o administrador judicial, para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar acerca do Malote Digital de código de rastreabilidade 

40120206653558 de 09/01/202, recebido do TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, processo nº 0001435-26.1991.4.01.3600

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 347730 Nr: 14041-95.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR RICCI, ELIDIA LIZOTTI RICCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE CARVALHO, DJANIRA KNABBEN 

DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6.084-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL CRISTINA KNABBEN 

DE CARVALHO - OAB:SC 30.625-B, JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA 

RIBEIRO - OAB:MT18.441, JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - 

OAB:OAB-MT 18441

 Vistos, etc.

Primeiramente, deverá ser retificado o polo passivo da presente demanda, 

fazendo constar Espólio de Paulo de Carvalho.

 Após, intime-se os autores para que, em 15 (quinze) dias, apresente a 

sua peça de impugnação à contestação, bem como para manifesta-se 

quanto a petição de fls. 174/220.

Após, volte-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo META 

2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213213 Nr: 8675-85.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACSON WESLEY VALÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLAUDIO TAQUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI SOARES DE MIRANDA - 

OAB:15123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11.972/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, para no prazo de 05(cinco)dias, 

apresentar planilha atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343300 Nr: 10521-30.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO ESTAÇÃO COMERCIO DE 

COMBUSTÍVEL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO 

ZAIM - OAB:MT 4.656

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 419140 Nr: 21586-85.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA - MATRIZ, JOSE PERSIO ROSA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARELLA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS 

LTDA-ME, IVAN COSTA SOARES, DOUGLAS VINICIUS DE SOUZA 

SOARES, JOSÉ HENRIQUE COSTA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIÉGAS - OAB:9502/MT, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL 

- OAB:12507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do informado e requerido às fls. 269/270, DEFIRO com fulcro no 

artigo 256, I, do Código de Processo Civil, e DETERMINO a citação por 

edital dos executados, pelo prazo de 20 (vinte) dias, de acordo com artigo 

257, III, do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao 

executados e em atenção ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, um dos 

membros da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para 

representar o Requerido devendo ser intimado para apresentação de 

contestação no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 570225 Nr: 3946-30.2019.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALVES DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GYLBERTO DOS REIS CORREA - 

OAB:MT 16.599-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO FARIAS 

DA SILVA JUNIOR - OAB:21646/O, MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para em 05(cinco) dias, apresentar 

PLANILHA ATUALIZADA DE CRÉDITO, conforme pedido do Administrador 

Judicial.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002990-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLARO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

LOURDES MARIA PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA GLORIA LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA PROCESSO n. 1002990-94.2019.8.11.0002 Valor 

da causa: R$ 37.534,16 ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO 

(49) POLO ATIVO: Nome: JOSE CLARO DE ALMEIDA Endereço: RUA 

JACIARA, 362, QUADRA 3 LOTE 2, JARDIM GLORIA II, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78110-000 Nome: LOURDES MARIA PEREIRA DE ALMEIDA 

Endereço: RUA JACIARA, 362, QUADRA 3 LOTE 2, JARDIM GLÓRIA II, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 POLO PASSIVO: Nome: 

IMOBILIARIA GLORIA LTDA Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

Os usucapientes JOSÉ CLARO DE ALMEIDA e LOURDES MARIA PEREIRA 

DE ALMEIDA adquiriram o imóvel localizado á Rua Jaciara nº 362, Lote 02, 

Quadra 3 Bairro Jardim Glória II, Várzea Grande/MT, CEP:78.140-720, com 

4 32,00m², em 19 de junho de 2007, do Sr. JORGE GONÇALO GOMES 

IBANEZ e sua esposa D. ENELIDES FÁTIMA DE SOUZA, conforme 

escritura de compra e venda em anexo (doc). A área de posse pertence 

aos autores desde 2007, conforme as testemunhas poderão comprovar 

em audiência instrutória, comprovando assim, que eles mantêm a posse 

mansa e pacífica do imóvel usucapiendo há 12 (doze) anos, visto que não 

foram notificados nenhuma vez pelo proprietário registral. Portanto, os 

requerentes possuem a posse mansa e pacifica, inclusive, a titulo de 

sucessão de posse dos antigos proprietários a mais de 15 (quinze) anos, 

tempo hábil para p reencher o requisitos temporal para a usucapião 

extraordinário. Com o intuito de regularizar a situação do imóvel, buscara 

m informações para obter a titularidade do mesmo, contudo, não 

localizaram a Imobiliária, ora requerida, para solicitar a transferência e 

escritura do imóvel. DECISÃO: Verificando-se, em princípio, que a 

requerida Imobiliária Glória Ltda., se encontra em lugar incerto e não 

sabido, uma vez que inexiste nos autos elementos suficiente a propiciar a 

busca de endereço perante os órgãos conveniados ao Poder Judiciário, 

determino seja citado por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, 

devendo constar no edital a advertência do art. 257, IV, do Código de 

Processo Civil/2015, bem assim o prazo de quinze (15) dias para 

contestar o pedido (CPC/2015 – art. 335, III). Decorrido os prazos acima 

assinalados sem qualquer manifestação da parte requerida, desde já, 

nomeio como Curador Especial a Defensoria Pública de Várzea 

Grande/MT, que deverá ser regularmente intimada para patrocinar a 

defesa da requerida. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, IVONETE RODRIGUES DA SILVA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 23 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 
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atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020339-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICIANE CABRAL DE JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RIBEIRO DO COUTO OAB - MT19271/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020339-13.2019.8.11.0002. AUTOR(A): CLEICIANE CABRAL DE JESUS 

DOS SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Defiro a 

parte Requerente os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Versam os 

autos sobre fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg para a 

paciente Cleiciane Cabral de Jesus dos Santos, diante do diagnóstico de 

Síndrome AntiFosfolípide (CID10: D68). Os autos foram remetidos ao 

Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, dado a urgência e 

relevância do caso, que consignou: “Quanto ao tratamento da patologia no 

SUS: A enoxaparina foi submetida a avaliação da CONITEC (Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS Após análise da 

CONITEC, foi publicada a Portaria nº 10, de 24 de janeiro de 2018, que em 

seu Art 1° , aduz: - Incorporar a enoxaparina sódica 40 mg/ 0,4 mL para o 

tratamento de gestantes com trombofilia no âmbito do Sistema Único de 

Saúde - SUS. Quanto ao registro: A enoxaparina tem Registro na ANVISA. 

Até a presente data, não há manifestação do Ministério da Saúde acerca 

do fornecimento da medicação, qual será o ente responsável pela 

distribuição. O SUS ainda não tem protocolo vigente para gestante com 

Sindrome antifosfolipide. Portanto não há como determinar qual será o ente 

responsável pela distribuição. Pois bem. Nos termos do art. 196 da 

Constituição da República (CRFB/1988), a saúde é direito de todos e dever 

do Estado, representando, assim, uma garantia constitucional para o 

indivíduo. Vale destacar que o art. 198 da CRFB/1988, ao dispor sobre o 

Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece que este será financiado pela 

União, Estados-membros e Municípios, do que decorre a responsabilidade 

solidária dos referidos entes públicos no caso posto nos presentes autos. 

Como forma de garantia e preservação da saúde, encontra-se incluído no 

campo de atuação do SUS a assistência terapêutica integral, nos termos 

do inciso, I, alínea d, do art. 6º da Lei nº 8.080/1990, devendo ser 

assegurado a pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao 

tratamento de que necessitem. Em observância ao princípio da 

universalidade de acesso aos serviços de saúde, destaca-se, nos termos 

da jurisprudência dominante, que a garantia à saúde se operacionaliza 

quando o Estado, por meio de políticas sociais e econômicas, propicia aos 

necessitados não “qualquer tratamento”, mas o tratamento mais adequado 

e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento 

(STJ, Primeira Turma, RMS nº 24197/PR, Relator Ministro LUIZ FUX, 

publicado em 24/08/2010). A necessidade do medicamento resta 

comprovada, tanto por documentos trazidos pela parte Requerente, 

quanto pelo parecer do NAT. Verifico, portanto, haver indícios, à 

saciedade do juízo, no sentido da imprescindibilidade de que o demandante 

tenha acesso ao medicamento pleiteado na presente ação, para a 

manutenção da vida e da integridade física. Presentes, por conseguinte, o 

perigo de dano e a probabilidade do direito elencado no art. 300 do Código 

de Processo Civil. Com tais considerações, em cognição sumária, frente a 

probabilidade demonstrada, bem como o risco ao resultado útil e o perigo 

de dano, defiro, em parte, a tutela de urgência de natureza antecipada, 

para determinar o fornecimento do medicamento pleiteado. Concedo o 

prazo de até 48h para cumprimento. Determino, desde pronto, que, quando 

da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, 

ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este juízo 

imediatamente. Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe 

faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo 

comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização 

de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o 

encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Certificado o prazo sem 

cumprimento da decisão de tutela antecipada e à vista dos Enunciados nº 

53 e 56 de Conselho Nacional de Justiça da III Jornada do Direito da Saúde 

(Enunciado nº 53 - Mesmo quando já efetuado o bloqueio de numerário por 

ordem judicial, pelo princípio da economicidade, deve ser facultada a 

aquisição imediata do produto por instituição pública ou privada vinculada 

ao Sistema Único de Saúde – SUS, observado o preço máximo de venda 

ao governo – PMVG, estabelecido pela CMED; Enunciado nº 56 - Havendo 

depósito judicial ou sequestro de verbas (Bacenjud)) para aquisição de 

medicamentos, produto ou serviço, antes da apreciação do pedido, 

deve-se exigir da parte a apresentação prévia de até 3 (três) orçamentos, 

exceto nas hipóteses de complexa definição de custos (cirurgias, 

internações e fornecimento de insumos de uso hospitalar), em que outros 

parâmetros poderão ser observados), intime-se a parte Requerente para 

apresentar 03 (três) orçamentos atualizados. Em seguida, procedo ao 

bloqueio do numerário necessário ao custeio pretendido, via sistema 

Bacen Jud, junto aos recursos do Estado de Mato Grosso - Secretaria de 

Estado de Saúde de Mato Grosso (CNPJ 04.441.389/0001-61), que será 

pago diretamente ao estabelecimento que comercializa o produto e que 

apresentar a menor cotação, mediante a entrega a parte Requerente que 

deverá comprovar em juízo o seu recebimento, sob as penas da lei 

(Enunciado nº 55 - O levantamento de valores para o cumprimento de 

medidas liminares nos processos depende da assinatura de termo de 

responsabilidade e prestação de contas periódica). Sem prejuízo, cite(m)

-se a parte Requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias 

úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará 

na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades 

da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna 

e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão interlocutória de 

saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que 

se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do mandado pelo 

Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da 

decisão como mandado, se necessário, procedendo a citação/intimação 

por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida. À 

Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000681-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AVAIR DE ALMEIDA CABRERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (REU)

 

Vistos, Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido expresso de 

tutela de urgência afim de que seja fornecido o medicamento Ácido 

Ursodexossicólico em favor do paciente Avair de Almeida Cabrera. 

Observa-se que, conforme parecer técnico do NAT, o medicamento 

requerido pela autora encontra-se assegurado no âmbito do SUS e diante 

disto, há maiores chances de seu estoque estar regularizado na 

Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF). Posto isto e 

observando que os documentos referentes ao pedido administrativo são 

do mês de Julho/2019, fica intimada parte autora emendar a petição inicial 

(art. 321 do CPC), sob pena de indeferimento da peça e extinção da ação, 

novo requerimento administrativo com eventual negativa, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, retorne os autos 
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conclusos. Às providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1058752-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSA FERREIRA MELO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde do 

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1058752-75.2019.8.11.0041. REQUERENTE: DEUSA FERREIRA MELO 

MENDES REQUERIDO: SUPERINTENDENTE DE ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de mandado de segurança visando assegurar o 

fornecimento do medicamento Ácido Ursodexossicólico em favor da 

paciente Deusa Ferreira Melo Mendes. Inicialmente, determino que a parte 

autora retificando o tipo de ação e o polo passivo da demanda fazendo 

constar no polo passivo o Estado de Mato Grosso, para fins de fixação da 

competência deste juízo. Observa-se que, conforme parecer técnico do 

NAT, o medicamento requerido pela autora encontra-se assegurado no 

âmbito do SUS e diante disto, há maiores chances de seu estoque estar 

regularizado na Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF). 

Posto isto e observando que os documentos referentes ao pedido 

administrativo são do mês de Julho/2019, fica intimada parte autora 

emendar a petição inicial (art. 321 do CPC), sob pena de indeferimento da 

peça e extinção da ação, novo requerimento administrativo com eventual 

negativa, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo sem 

manifestação, retorne os autos conclusos. Às providências necessárias. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000734-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA NOCENTINI DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MODESTO DE ARAUJO OAB - RO3122 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

Mauro Mendes Ferreira (IMPETRADO)

MAURO MENDES FERREIRA (AUTORIDADE COATORA)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000734-47.2020.8.11.0002. IMPETRANTE: ANGELINA NOCENTINI DE 

OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MAURO MENDES 

FERREIRA AUTORIDADE COATORA: MAURO MENDES FERREIRA Vistos, 

Defiro a assistência judiciária gratuita à parte Autora, bem como prioridade 

de tramitação por tratar-se de pessoa idosa, se o caso. Anote-se. 

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar para 

tratamento de saúde visando a realização de procedimento cirúrgico de 

ANEURISMA CELEBRAL POR EMBOLIZAÇÃO PELA VIRILHA, diante do 

diagnóstico de Aneurisma celebral. Relatados, decido. A concessão da 

tutela provisória de urgência, no ordenamento jurídico brasileiro, requer 

que reste evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir 

o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de 

delonga na sua concessão (art. 300, CPC). Os autos foram remetidos ao 

Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, que consignou: 

“Há documentação médica que atesta a presença do agravo alegado, com 

cópias de exames complementares – angiografia cerebral dos 4 vasos 

cerebrais. Trata-se de urgência médica, pelo risco de rotura espontânea 

do aneurisma, com graves consequências, inclusive óbito, e deve ser 

providenciado com a maior brevidade possível, com o objetivo de minimizar 

essas consequências. Trata-se de alta complexidade, portanto, de 

competência do Estado de Mato Grosso. O procedimento solicitado – 

tratamento endovascular de aneurisma cerebral – é contemplado pelo 

Sistema Único de Saúde, e é realizado no Estado no Hospital Geral 

Universitário, e Hospital Municipal São Benedito, ambos em Cuiabá-MT.” 

Aliada às informações do NAT, constato dos documentos clínicos juntados 

que de fato a parte Autora comprovou que necessita da realização do 

procedimento cirúrgico ANEURISMA CELEBRAL POR EMBOLIZAÇÃO PELA 

VIRILHA, conforme receituário médico. Deste modo, comprovada a 

necessidade e urgência para que seja realizado o referido procedimento. 

Estão presentes, portanto, os requisitos para a tutela de urgência. Ante o 

exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência, para que o Estado de Mato 

Grosso providencie, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a 

inclusão do Requerente ANGELINA NOCENTINI DE OLIVEIRA na Central de 

Regulação para realização do procedimento cirúrgico (conforme indicação 

médica anexa), que deverá ser realizado no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a 

acomete. Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos 

Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a 

responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do 

procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente, por meio 

de transporte adequado à dimensão da enfermidade. Comunique(m)-se a 

Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) às vezes para que 

cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das 

providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à 

dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão 

por Malote Digital. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação 

de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de 

que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do 

CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do CPC). Havendo certidão do oficial de 

justiça dando conta da inviabilidade da intimação pessoal por suspeita de 

ocultação ou por constante ausência em razão de trabalho ou qualquer 

outro motivo, fica desde logo deferida a citação por hora certa, nos termos 

dos artigos 252 a 254 do CPC. Determino o cumprimento do mandado pelo 

Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da 

decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com urgência. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018263-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MICHELOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BEZERRA DE BRITO OAB - MT12352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DEC ISÃO Processo: 

1018263-16.2019.8.11.0002. AUTOR(A): JOSE CARLOS MICHELOTTO 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Defiro a assistência judiciária 

gratuita à parte Autora. Anote-se. Considerando o teor da Portaria nº 

1.135/2011/PRES, que instalou junto ao Poder Judiciário deste Estado o 

Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a finalidade de auxiliar os 

Magistrados na formação de um juízo de valor quanto à apreciação das 

questões clínicas relacionadas à saúde e, incontinenti, foi encaminhado ao 

referido núcleo (NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através do malote digital, 

sobrevindo aos autos Parecer Técnico sobre as questões relativas ao 

caso em apreço. Trata-se de ação que objetiva o custeio do valor 

referente à energia elétrica necessária à manutenção do serviço de 

atendimento domiciliar home care, fornecido por operadora de plano de 

saúde. Em síntese, alega que é atendida pela operadora (QualyCare) e 

que a mesma instalou em sua residência o serviço de home care. Alega 

que seu consumo mensal de energia disparou e não tem condições de 

arcar com tal despesa. Diante disso, requer em sede liminar a instalação 

de novo ponto de energia elétrica, exclusivo para o quarto onde a parte 

Autora permanece diariamente, bem como que o Estado de Mato Grosso 

arque com os custos mensais relativos ao gasto de energia elétrica do 

referido home care. Pois bem. No que concerne ao requerimento de 
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custeio pelo Município de Várzea Grande da tarifa de energia elétrica 

indefere-se pelas razões a seguir: O Governo Federal instituiu a Tarifa 

Social de Energia Elétrica – TSEE que é “caracterizada por descontos 

incidentes sobre a tarifa aplicável à classe residencial das distribuidoras 

de energia elétrica” (art. 1º da Lei nº 12.212/2010). O art. 1º da Portaria 

Interministerial nº 630 de 08 de novembro de 2011 diz: “Art. 1º Será 

beneficiada com a Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE a unidade 

consumidora habitada por família inscrita no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, com renda mensal de 

até três salários mínimos, que tenha entre seus membros portador de 

doença ou com deficiência (física, motora, auditiva, visual, intelectual e 

múltipla) cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico requeira o 

uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o 

seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica”. O auxílio às 

famílias que têm parente com deficiência ou doença cujo tratamento 

necessita de equipamentos ou instrumentos que demandem consumo de 

energia elétrica é realizado pelo benefício da Tarifa Social de Energia 

Elétrica -TSEE. Conforme Nota Técnica da Coordenação Geral de Atenção 

Domiciliar do Ministério da Saúde, há requisitos e um fluxograma a ser 

seguido para a inclusão de usuários neste benefício. O primeiro passo 

administrativo é que: “o usuário ou família devem solicitar relatório ou 

atestado médico em qualquer estabelecimento de saúde público ou privado 

(neste último caso, deve haver homologação do documento junto à 

Secretaria Municipal ou Distrital de Saúde).” A situação noticiada pela 

parte Autora parece adequar-se ao benefício, sendo que no caso em que 

o fornecimento do serviço de home care e atestados forem efetivados de 

forma particular e não pelo Sistema Único de Saúde, devem ser 

homologados na Secretaria Municipal de Saúde. No entanto, não há 

comprovação nos autos de que a parte Autora requereu, ou foi negada a 

sua inclusão no programa. Nesse sentido, o Enunciado 3 da III Jornada de 

Direito da Saúde: “Nas ações envolvendo pretensões concessivas de 

serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica 

mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da 

prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde 

Suplementar.” Verifica-se que o Poder Judiciário não deve interferir nas 

atividades e procedimentos administrativos exigidos pelo Poder Público na 

execução de suas políticas públicas, especialmente, quando se requer 

informações básicas e necessárias ao cadastramento de beneficiários 

que, aparentemente, sequer foi realizado pela parte autora. Ante o 

exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Dispenso a realização de 

audiência de conciliação prévia, haja vista a incidência da hipótese 

prevista no art. 334, §4º, inciso II do CPC, pois o direito à saúde da parte 

autora é indisponível, assim como também os direitos dos entes públicos 

são, em regra, indisponíveis e não transacionáveis, especialmente no 

caso em tela, que importará em dispêndio de verbas públicas. Cite(m)-se a 

parte Ré, para, querendo, responder(em) a presente ação no prazo legal 

(art. 335 c/c 183 do CPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, 

venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso 

(art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos 

para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento 

do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). Cite-se e 

intime-se, expedindo carta precatória, se for o caso. Às providências. 

VÁRZEA GRANDE, 3 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000919-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA MARQUES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000919-25.2019.8.11.0001. REQUERENTE: CELIA REGINA MARQUES DE 

FREITAS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de 

processo com medida judicial definitiva ou provisória, determinando ao 

Estado de Mato Grosso e o Município, solidariamente, o fornecimento de 

medicamento, insumos ou exames. As partes devidamente intimadas da 

decisão, deliberadamente e reiteradamente vem descumprindo a decisão, 

infligindo lenta agonia aos pacientes que necessitam do tratamento para 

sua cura ou até mesmo no alívio das dores causadas pela moléstia que os 

acometem. Anoto que, de forma repetitiva, o(s) Requerido(s) foi intimado 

via sistema, malote digital e até mesmo verbalmente por este Magistrado, 

que de resposta recebeu um vão ofício procrastinatório. Isto posto, 

procedo ao bloqueio do numerário necessário ao custeio pretendido, 

correspondente a 03 (três) meses de tratamento médico 

(medicamento/insumos) ou do menor orçamento de exame médico, via 

sistema Bacen Jud, junto aos recursos do Estado (CNPJ 

03.507.415/0001-44) e do Município que figurar no polo passivo, que será 

pago diretamente ao estabelecimento que comercializa o produto ou 

prestador dos serviços médico-hospitalar. Tendo em vista a possibilidade 

de eventual delito ou ato de improbidade administrativa no descumprimento 

de decisão judicial, que levou ao extremo de bloqueio de contas do ente 

público, após a efetivação desta decisão, retorne para avaliação da 

necessidade de envio ao Ministério Público e ou Delegacia de Polícia para 

apuração de responsabilidade civil e criminal. À Secretaria para as 

providências necessárias. VÁRZEA GRANDE, 13 de novembro de 2019. 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 598561 Nr: 1699-54.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEPHANIA EUNILIA BOTELHO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

MIRASSOL D´OESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CASTILHO ROCHA - 

OAB:OAB/RO 2617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Versam os autos acerca do fornecimento do medicamento Micofenofato 

de Mofetila 500MG em favor da paciente Stephania Eunilia Botelho.

 Procedam-se às anotações e retificações necessárias, inclusive na 

autuação, fazendo constar o presente como cumprimento de sentença.

Considerando a data do último laudo/receituário médico juntado nos autos, 

postergo o pedido de levantamento de valores e determino a intimação da 

parte Autora, para no prazo de até 30 (trinta) dias, juntar nos autos 

relatório médico, atualizado, informativo da evolução da enfermidade e do 

tratamento, e prescrição médica confirmando a necessidade da 

manutenção do tratamento, especificando a previsão do período 

necessário.

Com a juntada, remeta-se cópia da inicial, acompanhada desta decisão e 

dos novos documentos médicos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT), para 

análise e parecer em exíguo prazo, nos termos do art. 9º da Portaria nº 

1.135/2011/PRES.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90280 Nr: 11350-26.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU FAGUNDES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELINE ZANCHET MIOTTO - 

OAB:5.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE MOREIRA DO CARMO 

- OAB:8.946

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para que 

comparecça na Central de Arrecadação e Arquivamento, no prazo de 5 

(cinco) dias, a fim de retirar a guia de parcelamento concedida nos Autos, 

conforme requerido pela parte. ..."Ante o exposto, DEFIRO o pedido de 

parcelamento do débito das custas judiciais e taxas judiciárias apuradas 

em cinco (05) parcelas iguais, conforme requerido à fl. 132/143. De 

conseguinte, determino à Central de Arrecadação seja comunicado ao 

DCA (dca@tjmt.jus.br) para viabilizar a medida, nos termos do Ofício 

Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux. Em seguida, a parte devedora, após a 

comunicação e liberação do parcelamento, deverá acessar o site do Poder 
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Judiciário (www.tjmt.jus.br), clicar no link “Emissão de Guias Online” e 

escolher a opção “Distribuição/mediação”, na coluna da Primeira Instância 

– Fórum/Comarcas e lançar a numeração do processo, oportunidade em 

que emitirá as guias de parcelamento para impressão e pagamento. 

Ressalta-se, por oportuno, que o inadimplemento de quaisquer parcelas 

ensejará a continuidade do feito, inclusive com a possibilidade de inscrição 

na Dívida Ativa do Estado, Protesto e anotação às margens da distribuição 

e imediata conclusão para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da 

presente decisão servirá como comunicação/mandado (Ordem de Serviço 

n.º 2/2017/DF). Realizado o pagamento na integra, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Várzea Grande-MT, 16 de dezembro 

de 2019. Eduardo Calmon de Almeida Cézar-Juiz de Direito Diretor do Foro.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018263-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MICHELOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BEZERRA DE BRITO OAB - MT12352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DEC ISÃO Processo: 

1018263-16.2019.8.11.0002. AUTOR(A): JOSE CARLOS MICHELOTTO 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Defiro a assistência judiciária 

gratuita à parte Autora. Anote-se. Considerando o teor da Portaria nº 

1.135/2011/PRES, que instalou junto ao Poder Judiciário deste Estado o 

Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a finalidade de auxiliar os 

Magistrados na formação de um juízo de valor quanto à apreciação das 

questões clínicas relacionadas à saúde e, incontinenti, foi encaminhado ao 

referido núcleo (NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através do malote digital, 

sobrevindo aos autos Parecer Técnico sobre as questões relativas ao 

caso em apreço. Trata-se de ação que objetiva o custeio do valor 

referente à energia elétrica necessária à manutenção do serviço de 

atendimento domiciliar home care, fornecido por operadora de plano de 

saúde. Em síntese, alega que é atendida pela operadora (QualyCare) e 

que a mesma instalou em sua residência o serviço de home care. Alega 

que seu consumo mensal de energia disparou e não tem condições de 

arcar com tal despesa. Diante disso, requer em sede liminar a instalação 

de novo ponto de energia elétrica, exclusivo para o quarto onde a parte 

Autora permanece diariamente, bem como que o Estado de Mato Grosso 

arque com os custos mensais relativos ao gasto de energia elétrica do 

referido home care. Pois bem. No que concerne ao requerimento de 

custeio pelo Município de Várzea Grande da tarifa de energia elétrica 

indefere-se pelas razões a seguir: O Governo Federal instituiu a Tarifa 

Social de Energia Elétrica – TSEE que é “caracterizada por descontos 

incidentes sobre a tarifa aplicável à classe residencial das distribuidoras 

de energia elétrica” (art. 1º da Lei nº 12.212/2010). O art. 1º da Portaria 

Interministerial nº 630 de 08 de novembro de 2011 diz: “Art. 1º Será 

beneficiada com a Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE a unidade 

consumidora habitada por família inscrita no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, com renda mensal de 

até três salários mínimos, que tenha entre seus membros portador de 

doença ou com deficiência (física, motora, auditiva, visual, intelectual e 

múltipla) cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico requeira o 

uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o 

seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica”. O auxílio às 

famílias que têm parente com deficiência ou doença cujo tratamento 

necessita de equipamentos ou instrumentos que demandem consumo de 

energia elétrica é realizado pelo benefício da Tarifa Social de Energia 

Elétrica -TSEE. Conforme Nota Técnica da Coordenação Geral de Atenção 

Domiciliar do Ministério da Saúde, há requisitos e um fluxograma a ser 

seguido para a inclusão de usuários neste benefício. O primeiro passo 

administrativo é que: “o usuário ou família devem solicitar relatório ou 

atestado médico em qualquer estabelecimento de saúde público ou privado 

(neste último caso, deve haver homologação do documento junto à 

Secretaria Municipal ou Distrital de Saúde).” A situação noticiada pela 

parte Autora parece adequar-se ao benefício, sendo que no caso em que 

o fornecimento do serviço de home care e atestados forem efetivados de 

forma particular e não pelo Sistema Único de Saúde, devem ser 

homologados na Secretaria Municipal de Saúde. No entanto, não há 

comprovação nos autos de que a parte Autora requereu, ou foi negada a 

sua inclusão no programa. Nesse sentido, o Enunciado 3 da III Jornada de 

Direito da Saúde: “Nas ações envolvendo pretensões concessivas de 

serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica 

mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da 

prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde 

Suplementar.” Verifica-se que o Poder Judiciário não deve interferir nas 

atividades e procedimentos administrativos exigidos pelo Poder Público na 

execução de suas políticas públicas, especialmente, quando se requer 

informações básicas e necessárias ao cadastramento de beneficiários 

que, aparentemente, sequer foi realizado pela parte autora. Ante o 

exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Dispenso a realização de 

audiência de conciliação prévia, haja vista a incidência da hipótese 

prevista no art. 334, §4º, inciso II do CPC, pois o direito à saúde da parte 

autora é indisponível, assim como também os direitos dos entes públicos 

são, em regra, indisponíveis e não transacionáveis, especialmente no 

caso em tela, que importará em dispêndio de verbas públicas. Cite(m)-se a 

parte Ré, para, querendo, responder(em) a presente ação no prazo legal 

(art. 335 c/c 183 do CPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, 

venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso 

(art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos 

para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento 

do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). Cite-se e 

intime-se, expedindo carta precatória, se for o caso. Às providências. 

VÁRZEA GRANDE, 3 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011186-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA TOMELIN BOGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011186-14.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ROSANGELA TOMELIN BOGO 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos, Tendo em 

vista a informação de disponibilização da medicação Enoxaparina 40mg na 

Farmácia de Alto Custo – SES a partir do dia 04/12/2019, por meio de 

Ofício nº 35/2019/GBSES/SES/MT, de 19/11/2019, arquivado em Gabinete, 

postergo a análise do pedido de bloqueio judicial e determino a intimação 

da parte Autora para que informe nos autos sobre a viabilidade de retirar a 

medicação em dosagem menor, mas em quantidade necessária para 

realizar o seu tratamento. Em caso de eventual negativa, que apresente 

justificativa médica. À Secretaria para as providências necessárias. 

Juiz(a) de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013390-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AQUINA ZENAIDE DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 707 de 852



FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1013390-70.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): AQUINA ZENAIDE DE SOUZA OLIVEIRA 

Requerido: REU: INSS ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, e art. 12 da Lei 12.016/2009, intimando as partes 

acerca da perícia designada no dia 19 de fevereiro de 2020 às 13:30h no 

meu consultório localizado no endereço abaixo: Rua Barão de Melgaço nº 

2754 Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908. Centro. Cuiabá-MT. Perita 

designada Dra. Michele Taques. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 23 de janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006478-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENE RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1006478-28.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): ELENE RAMOS DA SILVA Requerido: 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora acerca da petição de ID 

n. 24887292, no prazo de quinze dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 23 de janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000944-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BLANCO CANAVARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

UNIÃO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000944-06.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Requerente: EXEQUENTE: JULIANO BLANCO 

CANAVARROS Requerido: EXECUTADO: UNIÃO, INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora para, querendo, no 

prazo de quinze dias, manifestar sobre a impugnação de ID 20977976 e 

seguintes. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 23 de janeiro de 2020 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000072-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE MUNIZ NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000072-88.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: JOAO JOSE MUNIZ NETO Requerido: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para que junte aos autos os documentos solicitados pela senhora 

perita na petição de ID n. 24886346, no prazo de quinze dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 23 de janeiro de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001964-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALENIR DIAS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001964-27.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ALENIR DIAS FRANCA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Intime-se a parte 

autora, por intermédio de seu procurador para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, juntando cópia dos documentos pessoais e 

endereço. Anoto que o não atendimento referente aos artigos 319 e 320 

do CPC, implicará na extinção do processo (artigo 321, parágrafo único, 

do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 23 de 

janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000659-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CENIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000659-13.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) Requerente: EXEQUENTE: DEBORA CENIRA DA SILVA 

Requerido: EXECUTADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, e art. 12 da Lei 

12.016/2009, intimando as partes acerca da perícia designada para o dia 

02 de março de 2020, ás 14:30h, perita indicada Deluse Karine Perin - 

Fone : (65) 99920-4422. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 23 de 

janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008720-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO ROCHA VAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1008720-23.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): ROMULO ROCHA VAZ Requerido: REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM 

AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 708 de 852



ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a 

contestação de ID 22288578 e seguintes. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 23 de janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415849 Nr: 19828-71.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPANDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

CEREAIS LTDA, ANA PAULA MARCONDES, WILSON ALVES LANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EXPANDE COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES DE CEREAIS LTDA, CNPJ: 06243195000187. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Visto...A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

pessoa jurídica de direito público, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Execução Fiscal” em face de EXPANDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

DE CEREAIS LTDA, ANA PAULA MARCONDES e WILSON ALVES LANDE, 

igualmente qualificados, objetivando, em síntese, o recebimento da quantia 

de R$ 21.270,65 (vinte e um mil, duzentos e setenta reais e sessenta e 

cinco centavos).O processo tramitou normalmente até que aportou nos 

autos a peça de fls. 35-36, juntada pelo exequente, na qual informa que o 

débito foi quitado e requer a extinção do feito.É a síntese do 

necessário.Decido.Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo 

pagamento do débito exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, declaro extinta esta execução.Condeno os executados ao 

pagamento das custas processuais. Por outro lado, deixo de condená-los 

em honorários advocatícios porque tal verba já foi paga, segundo atesta o 

documento de fl. 35-v. Transitada em julgado, e inexistindo pedido de 

cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, cumpra-se 

o disposto no art. 5º, do Provimento n. 12/2017-CGJ, lançando o 

andamento “Arquivamento com Remessa À Contadoria – Código 

626”.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 22 de janeiro de 2020

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252346 Nr: 20853-95.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO & CIA LTDA, 

ISLEIDE MARIA VELOSO, FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO, FRANCISCA 

DANTAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO & CIA 

LTDA, CNPJ: 04825118000100, Inscrição Estadual: 132069601, atualmente 

em local incerto e não sabido ISLEIDE MARIA VELOSO, Cpf: 27222896104, 

Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificação, brasileiro(a), atualmente 

em local incerto e não sabido FRANCISCA DANTAS PEREIRA, Cpf: 

85662305315, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificação, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido FRANCISCO DAS 

CHAGAS FILHO, Cpf: 06581412368, Rg: 867.346, brasileiro(a), 

divorciado(a), autonomo. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/08/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de FRANCISCO DAS CHAGAS 

FILHO & CIA LTDA, ISLEIDE MARIA VELOSOE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de natureza tributária, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5900/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/08/2010

 - Valor Total: R$4.643,80 - Valor Atualizado: R$4.543,80 - Valor 

Honorários: R$100,00

Despacho/Decisão: Visto...Cumpra-se como requerido na peça retro, 

citando-se a parte devedora por edital com o prazo de 30 dias, nos termos 

do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Decorrendo em branco o prazo, com fulcro 

no art. 72, II, do CPC, nomeio, desde já, como curadora especial, a 

ilustrada Defensoria Pública, a quem deverá ser dada vista dos autos 

para, querendo, manifestar-se, no prazo legal. Decorrido o prazo e depois 

de ouvida a exequente, em 15 dias, conclusos.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 22 de janeiro de 2020

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 396180 Nr: 9289-46.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES BENTO, HELIOMAR SOARES 

PANIAGO, CANUTA CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil 

designada para o dia 13/2/2020, às 17h, na sala de convivência do Fórum 

da Comarca de Várzea Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni Pereira 

de Moraes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 396180 Nr: 9289-46.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES BENTO, HELIOMAR SOARES 

PANIAGO, CANUTA CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para indicar o assistente 

técnico e formular quesitos no prazo de quinze dias, nos termos da 

decisão de fl. 182.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263123 Nr: 2222-69.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agencia Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESENVOL. 

ARTIST., CULT., INFOR. E SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:9893 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando NOVAMENTE o Representante Legal da parte 

executada, por meio de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comparecer a esta SegundaVara Especializada da Fazenda Pública para 

assinar o Termo de Nomeação de Bens à Penhora, esclarecendo que a 

partir de sua assinatura começará a fluir o prazo de 30 (trinta) dias para 

oposição de embargos à execução fiscal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256563 Nr: 14246-66.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSA SOARES DA COSTA, ABGAIR DE SOUZA 

MALHEIROS, LORACY DE LANNES VIEIRA, MARIA SUELY BERTÃO 

VOLPATO, ROSEMARI BEZERRA DOMINGOS NICOLAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE 

- MT, SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE VÁRZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRENEU PEDRO MUHL - OAB:5.719-A, 

IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente Novamente para no prazo de 

quinze dias, cumprir ordenado no despacho de fl. 452, a seguir transcrito : 

(...) a) Intimação da parte exequente, por meio de seus procuradores, para 

que se pronuncie, especificamente, sobre o noticiado falecimento da 

constituinte Maria Suely Bertão Volpato, trazendo, para os autos, 

conforme a situação, a correspondente certidão de óbito;

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207300 Nr: 3262-91.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALLY PELES LTDA, JAIME VALLER, 

GETULIO FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BETARIZ CORREA DA 

COSTA DE S. SOARES/SUBPROCURADORA - OAB:9969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): QUALLY PELES LTDA, CNPJ: 

05841957000265, atualmente em local incerto e não sabido JAIME 

VALLER, Cpf: 14441640900, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido GETULIO FLORES, Cpf: 37068180191, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/03/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de QUALLY 

PELES LTDA, JAIME VALLERE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de natureza tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 002922/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/12/2007

 - Valor Total: R$60.870,91 - Valor Atualizado: R$59.870,91 - Valor 

Honorários: R$1.000,00

Despacho/Decisão: Visto...Cumpra-se como requerido na peça retro, 

citando-se a parte devedora por edital com o prazo de 30 dias, nos termos 

do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Decorrendo em branco o prazo, com fulcro 

no art. 72, II, do CPC, nomeio, desde já, como curadora especial, a 

ilustrada Defensoria Pública, a quem deverá ser dada vista dos autos 

para, querendo, manifestar-se, no prazo legal. Decorrido o prazo e depois 

de ouvida a exequente, em 15 dias, conclusos.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 23 de janeiro de 2020

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448780 Nr: 11283-75.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONNI PRODUTOS AGROPECUARIOS E 

VETERINARIOS LTDA, GABRIEL KARA JOSE, LUCRECIA SONNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINY ALMEIDA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:20789

 Impulsiono estes autos, na forma do Provimento n. 56/2007-CGJ, 

intimando a empresa executada, por meio de sua advogada, acerca da 

penhora "on line" (fl. 42), bem como para, querendo, opor embargos à 

execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381682 Nr: 28034-11.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELE 

BORBA LTDA -, LEONIDAS FREITAS AMORIM, ENIO PEREIRA LEITE, 

ANTONIO SERGIO AMORIM DIAS, ROSANGELA ZULATO, BRUNO LEITE 

TERRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - Procurado Geral do 

Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

TELE BORBA LTDA -, CNPJ: 03560677000172. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELE BORBA LTDA -, LEONIDAS 

FREITAS AMORIME OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 
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débito de natureza tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 1333/2014, 1334/2014, 1335/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/12/2014

 - Valor Total: R$66.762,55 - Valor Atualizado: R$65.412,55 - Valor 

Honorários: R$1.350,00

Despacho/Decisão: Visto...Cumpra-se como requerido na peça retro, 

citando-se a parte devedora por edital com o prazo de 30 dias, nos termos 

do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 23 de janeiro de 2020

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242744 Nr: 20107-33.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B C RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA, 

CRISTINA DAMBROSA CASSIM, JUSSARA RAMBROS BRUNCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): B C RESTAURANTE E MARMITARIA 

LTDA, CNPJ: 04467391000100 e atualmente em local incerto e não sabido 

CRISTINA DAMBROSA CASSIM, Cpf: 43265073149, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de B C 

RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA, CRISTINA DAMBROSA CASSIME 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de natureza 

tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

11203/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/12/2009

 - Valor Total: R$17.078,30 - Valor Atualizado: R$16.698,30 - Valor 

Honorários: R$380,00

Despacho/Decisão: Visto...Cumpra-se como requerido na peça retro, 

citando-se a parte devedora por edital com o prazo de 30 dias, nos termos 

do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Decorrendo em branco o prazo, com fulcro 

no art. 72, II, do CPC, nomeio, desde já, como curadora especial, a 

ilustrada Defensoria Pública, a quem deverá ser dada vista dos autos 

para, querendo, manifestar-se, no prazo legal. Decorrido o prazo e depois 

de ouvida a exequente, em 15 dias, conclusos.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 23 de janeiro de 2020

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 308928 Nr: 4914-70.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA & QUEIROZ LTDA - ME, IVA MARIA 

LEAL QUEIROZ, KEILA CRISTINA XAVIER PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KEILA CRISTINA XAVIER PEREIRA, Cpf: 

55135854134, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar a parte executada, acima qualificada, acerca da 

penhora "on line" à fl. 38, na quantia de R$ 2.781,89 (dois mil, setecentos e 

oitenta e um reais e oitenta e nove centavos), bem como para, querendo, 

opor embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, findo o 

prazo do edital.

Despacho/Decisão: Visto...Cumpra-se como requerido na peça retro, 

intimando-se a parte devedora por edital com o prazo de 30 dias, nos 

termos do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Decorrendo em branco o prazo, com 

fulcro no art. 72, II, do CPC, nomeio, desde já, como curadora especial, a 

ilustrada Defensoria Pública, a quem deverá ser dada vista dos autos 

para, querendo, manifestar-se, no prazo legal. Decorrido o prazo e depois 

de ouvida a exequente, em 15 dias, conclusos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 23 de janeiro de 2020

Alexandre Elias Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447796 Nr: 10833-35.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA ARAUJO TORRES, MAURA JUSTINO 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON RAPHAEL DELLA 

VALENTINA - OAB:20929/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1019908-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MITIE KUROYANAGI NISHIMATSU (REU)

TOSHIO EDSON KUROYANAGI (REU)

AKEMI YARA KUROYANAGI (REU)

JANE YAEMI KUROYANAGI (REU)

ELIZABETH TOMIE KUROYANAGI (REU)

ERIKA KUROYANAGI (REU)

JORGE MASSANOBU KUROYANAGI (REU)

CECILIA MITSUE KUROYANAGI MATSUBARA (REU)

LAURO MITUO KUROYANAGI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT8331-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO
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1019908-76.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

REU: LAURO MITUO KUROYANAGI, CECILIA MITSUE KUROYANAGI 

MATSUBARA, JORGE MASSANOBU KUROYANAGI, AKEMI YARA 

KUROYANAGI, TOSHIO EDSON KUROYANAGI, REGINA MITIE 

KUROYANAGI NISHIMATSU, ELIZABETH TOMIE KUROYANAGI, JANE 

YAEMI KUROYANAGI, ERIKA KUROYANAGI Vistos, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes no documento em ID 

28252441, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, “b” do CPC. Expeça-se, como requerido pelas partes, ofício ao 

Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande-MT para transferência 

de titularidade do respectivo imóvel. Demonstrada a renúncia expressa do 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. Procedam-se as baixas 

necessárias e arquivem-se os autos. Sem custas e sem despesas 

processuais. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 23 de janeiro de 2020. Alexandre 

Elias Filho Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001283-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA DALILA MORALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT10228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE 

(REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE ELIAS FILHO PROCESSO n. 

1001283-91.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 83.347,68 ESPÉCIE: 

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: DILMA DALILA MORALES 

Endereço: RUA QUATRO, 10, JARDIM ALENCASTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78085-008 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS 

SERV MUNIC V GRANDE Endereço: RUA PRESIDENTE EURICO GASPAR 

DUTRA, S/N, (LOT VI IPASE), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-200 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA 

ACERCA DA SENTENÇA ANEXA. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. VÁRZEA GRANDE, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009408-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO ANDRELINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009408-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CONCEICAO ANDRELINA DA 

COSTA REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos. CONCEIÇÃO ANDRELINA DA COSTA, devidamente qualificada nos 

autos, propôs a presente “Ação de concessão de benefício assistencial 

c/c de pedido de antecipação de tutela” em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, também qualificado, objetivando 

em síntese o recebimento do benefício assistencial de acordo com a Lei 

Orgânica da Assistência Social - LOAS. A petição inicial veio instruída com 

documentos. Tendo o pedido de antecipação de tutela sido indeferido ID 

22433219. Citado, o Instituto refutou as alegações do autor, também 

juntando documentos ID 22660765. Determinada a realização da perícia 

médica judicial, o laudo pericial foi apresentado ID 23811043, concluindo 

pela incapacidade laboral total e temporária da requerente pelo período de 

90 dias. Intimados acerca do laudo apresentado, as partes não se 

manifestaram. É o breve relatório. Fundamento e decido. Ante a 

possibilidade de julgamento antecipado do mérito e por não haver 

necessidade de produzir outras provas, nos termos do artigo 355 do 

Código de Processo Civil, passo a analisar o processo com as provas já 

apresentadas nos presentes autos. Trata-se de pedido de amparo social, 

sob a alegação da situação do Autor de “Transtorno cognitivo leve, 

Episódio depressivo moderado, Hemorragia subaracnóide proveniente da 

artéria comunicante anterior”. Pois bem, a Constituição Federal de 1988 ao 

disciplinar sobre a justiça social preconizou regras de proteção social aos 

idosos, dentre outras, o art. 203 e seus incisos que assim estabelecem: 

“Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos: V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei.” Note-se que a assistência social, nos termos 

constitucionais, será prestada a quem dela necessitar, independentemente 

de contribuição, pois não apresenta natureza de seguro social, e sim de 

promoção da dignidade da pessoa humana, fundamento básico da 

República (art. 1º, III/CF). Nesse passo, de modo a regulamentar a norma 

constitucional de eficácia limitada, a legislação infraconstitucional 

disciplinou a matéria na Lei nº 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência 

Social, conhecida por LOAS, que prevê o amparo assistencial para idosos 

e deficientes que não tenham nenhuma condição de prover seu sustento 

com seu trabalho ou com a renda de seus familiares. Assim, a referida Lei 

estabelece ainda que para obter o benefício assistencial, o Requerente 

deverá ser avaliado por um assistente social, de modo a comprovar a 

situação de pobreza, ausência de renda ou a renda per capta, ou ainda, o 

total da renda familiar dividida pelo número de membros for inferior a ¼ do 

salário mínimo nacional: “Art. 20. O benefício de prestação continuada é a 

garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de 
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deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem 

não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida 

por sua família. § 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da 

pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per 

capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.” Ressalte-se, por 

imperioso, segundo o art. 20, caput, da Lei n° 8.742/93 (LOAS), 

considera-se idoso para os fins do benefício àquele que possuir idade 

igual ou superior a 70 setenta anos. Essa idade, todavia, foi reduzida para 

67 anos, a partir de 01 de janeiro de 1998, ex vi do que prescreve o art. 

38 da LOAS (com a redação dada pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998). 

Hodiernamente, com o advento do Estatuto do Idoso, instituto pela Lei n° 

10.741, de 1° de outubro de 2003, a idade foi reduzida para 65 anos (art. 

34, caput). No caso em tela, a Requerente está 62 anos de idade, eis que 

nascida em 30/11/1957, e, conforme consta no laudo, está incapacitada 

total e temporariamente para a atividade laboral por 90 dias. Na discussão, 

o perito faz a seguinte descrição: “Ao exame médico pericial foi 

identificada limitação funcional para a atividade laboral por edema 

(inchaço) em membro inferior esquerdo, com consequente dificuldade 

para manter-se em posição ortostática (em pé) por período prolongado, 

com a necessidade de investigação e tratamento específico. Não foi 

possível estabelecer nexo causal com os tratamentos cirúrgicos em que 

foi submetida em janeiro de 2019 por ausência de descrição médica das 

condições clínicas atuais. Quanto aos diagnósticos de Transtorno 

cognitivo leve e Episódio depressivo moderado, a mesma não realiza 

acompanhamento médico especializado e não identificada descrição 

médica relacionada na última internação hospitalar, ou seja, em janeiro de 

2019. Já o diagnóstico de Hemorragia subaracnóide proveniente da artéria 

comunicante anterior, a requerente foi tratada cirurgicamente em junho de 

2006 e não foi identificada sequela relacionada ao tratamento”. Da mesma 

forma, a conclusão do perito se deu nos seguintes termos: “Com base nos 

elementos e fatos expostos, conclui-se que a requerente está 

incapacitada total e temporariamente para a atividade laboral por 90 dias a 

partir de hoje, data da constatação do edema significativo em membro 

inferior esquerdo sem documento médico relacionado.”. Ocorre que o 

artigo 20, § 10º, da Lei nº 8742/93 dispõe que o impedimento para fins de 

recebimento da prestação continuada terá de ser pelo prazo mínimo de 

dois anos, de modo que não há como prosperar a pretensão da autora, 

tendo em vista que no laudo pericial consta seu impedimento por 90 dias. 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido posto na presente ação, ajuizada por 

CONCEIÇÃO ANDRELINA DA COSTA contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS e, por consequência julgo extinto o processo, 

com julgamento de mérito. Deixo de condenar a parte vencida ao 

pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da atualizado 

da causa (art. 85, § 3º, do CPC). Decorrido o prazo legal sem eventual 

interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e observado 

as formalidades legais, arquive-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 22 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001132-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MOTO RACA LTDA (REQUERIDO)

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte Impetrante para apresentar comprovante de depósito de diligência 

devendo recolher valor referente à diligência do Senhor Oficial de Justiça, 

a ser realizado com acesso ao link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

emissão de guia de depósito para de pagamento e comprovação nos 

autos. Ressalte-se que os autos permanecerão aguardando a 

comprovação do depósito para devido cumprimento da ordem judicial 

proferida. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007899-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007899-19.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE EXECUTADO: MINI MADEIRAS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA. - ME Vistos... Analisando os autos, observo que 

tramitam duas ações que possuem entre si identidade entre as partes, 

causa de pedir e pedido, trata-se da presente ação e dos autos de n° 

1007720-85.2018.8.11.0002. Nesse passo, os §§ 2.º e 3.º, do art. 337, do 

Código de Processo Civil definem o instituto da litispendência como a 

identidade entre os três elementos da ação, conforme ocorre na presente 

ação. Sendo assim, havendo identidade de partes, causa de pedir e 

pedido, ao passo que tanto naqueles autos como nesse a requerente 

pretende obter o mesmo resultado, imperioso reconhecer a ocorrência da 

litispendência. Portanto, diante da ocorrência da litispendência, a extinção 

do feito é medida que se impõe. Assim, JULGO EXTINTO o presente feito, 

sem resolução do mérito, na forma do inciso V, do art. 485, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento de 

custas, porque isenta, todavia condeno-a ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 

85, §6º, CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas de 

estilo. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001948-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BORCK DE SOUZA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE JANCZESKI OAB - MT12702-O (ADVOGADO(A))

NATALIA JANCZESKI BORCK OAB - MT26471/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001948-73.2020.8.11.0002. AUTOR(A): EDSON BORCK DE SOUZA - ME 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... Considerando o artigo 99, § 2º, 

do CPC, intime-se a parte requerente para comprovar o preenchimento dos 

pressupostos necessários para a concessão do pedido de gratuidade. 

Após, conclusos para outras deliberações. Int. VÁRZEA GRANDE, 22 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001953-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BORCK DE SOUZA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA JANCZESKI BORCK OAB - MT26471/O (ADVOGADO(A))

SOLANGE JANCZESKI OAB - MT12702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001953-95.2020.8.11.0002. AUTOR: EDSON BORCK DE SOUZA - ME 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... Considerando o artigo 99, § 2º, 

do CPC, intime-se a parte requerente para comprovar o preenchimento dos 

pressupostos necessários para a concessão do pedido de gratuidade. 

Após, conclusos para outras deliberações. Int. VÁRZEA GRANDE, 22 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 258043 Nr: 16263-75.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EVANILDE MARIA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9.459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com suporte no art. 74 da Lei nº 8.213/91, c/c art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

nesta ação, condenando a parte ré a conceder à requerente o benefício 

pensão por morte, equivalente a um salário mínimo mensal, tendo como 

termo inicial a data de 24/1/2011.Concedo ainda, com fundamento no art. 

303, do CPC, a tutela antecipada, pelo que ordeno a imediata intimação da 

parte requerida para o seu imediato cumprimento.Sobre as parcelas 

pretéritas deve incidir correção monetária de acordo com o Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, além de juros moratórios, incidentes desde a 

citação quanto às diferenças a ela anteriores, e, em relação às vencidas 

posteriormente, a partir de cada mês de referência, conforme o referido 

manual, cujos parâmetros se harmonizam com a orientação que se extrai 

do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) e do 

REsp Rep. 1.495.146-MG (Tema 905).Deixo de condenar a parte requerida 

ao pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (art. 85, §3º, do CPC).Deixo de recorrer, de ofício, da 

remessa necessária em virtude de o direito aqui buscado não ultrapassar 

1.000 salários mínimos, posto que se trata de Autarquia Federal. (art. 496, 

§ 3º, I do CPC).Em obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, 

consto as seguintes anotações: 1. Nome da Parte Beneficiária: EVANILDE 

MARIA LEMES, portadora do CPF nº 362.959.301-15 Filiação: Amancio 

Epifanio da Silva e Leopoldina Viegas de Pinho; 3. Benefício Concedido: 

pensão por morte; 4. Data inicial do Benefício: 24/1/2011; 5. Prazo para a 

autarquia cumprir a sentença: 30 dias da intimação da tutela 

antecipada.Transitada em julgado a decisão, à parte autora para requerer 

o que de direito. Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 407779 Nr: 15500-98.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENEL JOSE DO NASCIMENTO, ANA GONÇALINA DE 

CAMPOS NASCIMENTO, DANIELE SILVA DO NASCIMENTO, SERGIO LUIZ 

DO NASCIMENTO, SANDRA REGINA DO NASCIMENTO, LUCIA MARIA DO 

NASCIMENTO CUNHA, CARLOS LUIZ DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 42 e 59, todos da Lei nº 

8.213/91, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, CONCEDENDO o auxílio-doença ao Sr. ODONEL JOSE DO 

NASCIMENTO, por restar configurada a sua incapacidade para o exercício 

de função laborativa; ao pagamento, em parcela única, da data de 

21/05/2017 a 29/06/2017. Sobre as parcelas pretéritas deve incidir 

correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, além de juros moratórios, incidentes desde a citação quanto às 

diferenças a ela anteriores, e, em relação às vencidas posteriormente, a 

partir de cada mês de referência, conforme o referido manual, cujos 

parâmetros se harmonizam com a orientação que se extrai do julgamento 

do RE 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) e do REsp Rep. 

1.495.146-MG (Tema 905). Deixo de condenar a parte requerida ao 

pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação. Deixo de recorrer, de ofício, da remessa necessária em 

virtude de o direito aqui buscado não ultrapassar 1.000 salários mínimos, 

posto que se trata de Autarquia Federal. (art. 496, § 3º, I do CPC). Em 

obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, que disciplina a 

inserção de tópico/síntese nas sentenças que versem sobre benefício 

previdenciário, faço constar o seguinte: 1. Nome da Parte Beneficiária: 

ODONEL JOSÉ DO NASCIMENTO, que sendo falecido, passam a receber: 

Ana Gonçalina de Campos Nascimento, Daniele Silva do Nascimento, 

Sergio Luiz do Nascimento, Sandra Regina do Nascimento, Lucia Maria do 

Nascimento Cunha e Carlos Luiz do Nascimento; Filiação: Joaquim José do 

Nascimento e Angelina Brigida do Nascimento; 3. Benefício Concedido: 

Auxílio-doença; 4. Data do Benefício: auxílio-doença 21/5/2017 até 

29/6/2017; 5. Renda mensal inicial: valor integral; 6. Prazo para a autarquia 

cumprir a sentença: 30 dias da intimação. Após o trânsito em julgado, à 

parte autora para requerer o que de direito. Decorrido o prazo sem 

manifestação, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 331145 Nr: 27433-39.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA FELIPA DE BARROS SILVA, JOCENIRA 

THEODORA DE CAMARGO, MARILZE AUXILIADORA DA SILVA, 

APARECIDA IMADA, LUZIA DE CAMPOS CURADO SOUZA, ADAIR MARIA 

DA SILVA, HELENA APARECIDA DA SILVA SOUZA, EDIMEIRE ALVES DA 

SILVA, ADEVAIL MARIA DA SILVA DE ALMEIDA, CLÁUDIA BARBOSA C. 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejango Riber Oliveira Campos 

- OAB:8.874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:12464-A, 

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:9.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de 

liquidação de sentença. Assim, nomeio como Perita Judicial a Sra. ANA 

HELENA ESMERALDO CANAVARROS, graduada em Ciências Contábeis, 

domiciliada na Rua Des. José de Mesquita, 255, Ed. Sunset Boulevard, 

Bairro Araés, CEP: 78.005-190, Cuiabá - MT, telefones: (65) 

3 0 2 3 - 3 5 5 5 / 9 9 9 7 1 - 3 7 7 0 ,  q u e  s e r v i r á  e s c r u p u l o s a m e n t e , 

independentemente de compromisso.

 Assim sendo, fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), por servidor, observando o teor da 

Resolução nº 232/2016 do CNJ, os quais serão custeados pela Fazenda 

Pública, em razão da parte Autora ser beneficiária da justiça gratuita.

 Intime-se o réu para recolher os honorários periciais. Feito o depósito, 

intime-se o perito para designar data para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC).

 Ficam as partes intimadas para acompanharem todos os termos da 

presente liquidação.

 Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64622 Nr: 832-11.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO TEODORO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Moreno Sanches 

Junior - OAB:4.759, NÁJILA PRISCILA FARHAT - OAB:, Taryni 

Marcelly Moreno de Assunção Tenuta - OAB:11.993

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, acerca 

da restrição judicial do veículo de sua propriedade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269095 Nr: 8110-19.2011.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA TORRENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA IMOBILIARIA SÃO MATHEUS LTDA, 

MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helena Sena Vidigal - 

OAB:16.402, Jairo da Luz Silva - OAB:6.777, LEONARDO SULZER 
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PARADA - OAB:11.846-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:MT 2.573

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre os novos documentos retro juntados, com fulcro no art. 437.§1º, do 

CPC.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 494686 Nr: 10879-87.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALEX DA COSTA MONTEIRO, 

WELINGTON DE SA CASTAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 VISTOS ETC.

I- Designo o dia 23.04.2020, às 13:30 horas, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento.

II- Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa, residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

 III- Intimem-se os acusados, seus advogados, caso existente no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

IV- Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

V- Intime a eventual vítima existente no feito.

VI- Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 578395 Nr: 8460-26.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15.959

 DR. GUSTAVO FARIAS SABER OAB/MT 15959 - PARA APRESENTAR A 

DEFESA PRELIMINAR.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 600325 Nr: 20702-17.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO MIRANDA GOMES 

JUNIOR - OAB:MT 25.547/O

 Processo n. 20702-17.2019.811.0002 – Código n. 600325.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Dirceu Pires de Lima.

SENTENÇA

I – DO RELATÓRIO

Vistos etc.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofertou denúncia, com base no Inquérito Policial de n. 257.4.2019.43934, 

em face de DIRCEU PIRES DE LIMA, devidamente qualificado nos autos em 

epígrafe, como incursos nas penas tipificadas nos moldes do artigo 147, 

“caput”, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, ambos do Código Penal, em 

concurso material (artigo 69, “caput”, do Diploma Penal) com artigo 24-A 

da Lei 11.340/06, na forma da Lei 11.340/06.

Ainda, requer que seja fixado valor mínimo para reparação dos danos 

(materiais e morais) causados pela infração penal à vítima.

No que tange a denúncia imputa que o réu no dia 06/11/2019, por volta das 

02h, no Bairro Nova Várzea Grande, Várzea Grande/MT, ameaçou, 

através de palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave contra 

sua ex-convivente DENIZE GONÇALINA COSTA SILVA, bem como 

descumpriu decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência 

previstas na Lei 11.340/06, em prol da referida vítima.

A peça acusatória relata que as medidas protetivas de urgências, em 

favor da vítima, contra o réu, foram deferidas por este Juízo 

Especializado, em 18/07/2017 (processo n. 2281-81.2016.811.0002, 

código n. 432212), na qual o réu foi intimado em 28/07/2017, constando 

dentre as proibições: a de o réu se aproximar da vítima e de seus 

familiares num raio mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância.

Segundo o Ministério Público Estadual o réu por não aceitar o fim do 

relacionamento e impelido por ciúme, no dia dos fatos, dirigiu-se à 

residência da vítima, quebrou porta e janela, e a ameaçou de morte 

dizendo: “seu nome já está na mão de uma facção criminosa onde eles 

vão te bater e matar”, o que causou temor em razão do contexto de 

violência por ela vivenciado.

Insta salientar que a denúncia foi recebida no dia 25/11/2019, fls. 66.

Posteriormente o réu foi citado e ofereceu defesa escrita, 

respectivamente, fls. 77 e 70.

Diante da impossibilidade de se aplicar ao caso em epígrafe o instituo da 

absolvição sumária, disciplinada no artigo 415 do Código de Processo 

Penal, foi realizada audiência no dia 12/12/2019, na qual foi ouvida a 

vítima, e, por fim, foi interrogado o réu, ambos com a utilização do sistema 

de gravação audiovisual (áudio/vídeo DVD – fls. 89).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em sede de memoriais 

finais, pugnou pela condenação do réu nos moldes da denúncia, bem 

como requer que seja fixado valor mínimo para reparação dos danos 

morais causados à vítima em razão das práticas das infrações penais em 

epígrafe, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo 

Penal, além da manutenção da prisão preventiva do réu, fls. 90/95.

A Defesa, por sua vez em memoriais finais, fls. 97/102:

I – Primeiramente requer a absolvição do réu da sanção do crime de 

ameaça (artigo 147, “caput”, do Código Penal), por não existir prova 

suficiente para a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal, bem como a ficção da pena concernente ao 

crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência em seu 

patamar mínimo.

 II – Subsidiariamente em caso de condenação do réu na sanção do crime 

de ameaça que a pena seja dosada em seu patamar mínimo;

III – Pleiteia “o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade com 

ou sem o uso de tornozeleira eletrônica”;

IV – Requer “em caso de condenação que comporte o regime semiaberto 

que seja determinado a imediata expedição do alvará de soltura”;

V – Indeferimento do arbitramento do valor mínimo para a reparação dos 

danos em favor da vítima, em caso de entendimento diverso, que seja 

fixado valor mínimo “levando em consideração as condições financeiras 

do acusado”.

De suma importância mencionar que a prisão em flagrante ocorreu no dia 

06/11/2019 (fls. 09) e foi convertida em preventiva no dia 07/11/2019 (fls. 

48/51), situação que permanece até o presente julgamento.

Vieram-me os autos conclusos para a sentença.

É o Relatório. Decido.

 II – DOS FUNDAMENTOS

A título de informação, a Lei 11.340/2006 criou mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, nos moldes do artigo 226, 

§8º, da Constituição Federal do Brasil de 1988 e da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 

promulgada pela República Federativa do Brasil por meio do Decreto 

4.377/02.

Note que configura violência doméstica e familiar contra mulher, nos 
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moldes do artigo 5º, “caput”, da Lei Maria da Penha, qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que tenha como consequência a morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial 

da vítima.

 Diante da incidência da Lei 11.340/06 este Juízo se torna competente para 

o presente julgamento.

II.I – DO MÉRITO

A materialidade do crime de ameaça, disciplinado no artigo 147, “caput”, do 

Código Penal, possuiu natureza formal por se consumar quando a 

ofendida toma conhecimento da ameaça, como ocorreu nos moldes na 

denúncia que está lastrada no Inquérito Policial de n. 257.4.2019.43934.

Vale ressaltar que a vítima prestou suas declarações em juízo de maneira 

clara e coerente, confirmando aquelas prestadas em sede policial, 

principalmente ao:

Confirmar, em apertada síntese, a ameaça realizada pelo réu contra ela 

(áudio/vídeo DVD – fls. 89).

O réu, como era de se esperar, nega veementemente o cometimento do 

crime de ameaça, (áudio/vídeo DVD – fls. 89), todavia a sua versão se 

mostra isolada do conjunto probatório, pois não há nos autos qualquer 

elemento indicador de que os fatos denunciados tenha sido fruto de 

invenções da vítima.

Pelo contrário, ao que se constata o depoimento da vítima é harmônico, 

coerente e não destoa em nenhum momento, garantindo absoluta 

credibilidade, o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria pacífica 

em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório 

de ampla valoração, permitindo-se que embase a presente condenação do 

réu no crime de ameaça, quando se coadunam com os demais elementos 

de convicção, como é caso dos autos em epígrafe, segundo o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “ipsis litteris”:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGOS 

129, § 9º E 147 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – RELEVANTE A PALAVRA DA VÍTIMA – 

CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA – RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

É cediço que a palavra da vítima constitui uma prova de grande relevância 

em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e 

segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação. 

(Ap 97924/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO 

DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE QUANTO AO CRIME DE 

AMEAÇA – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA 

DE DOLO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA 

COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS 

DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA AMEDRONTADA COM AS 

AMEAÇAS PROFERIDAS – 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA 

CONTINUIDADE DELITIVA – ARGUMENTO DE QUE OS DELITOS FORAM 

COMETIDOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR E QUE SÃO 

CRIMES DA MESMA ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSCURSO 

SUBSTANCIAL DE TEMPO ENTRE OS ILÍCITOS – CRIMES DE ESPÉCIES 

DISTINTAS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS – MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA – 3. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

 1. É inviável a absolvição do recorrente sob o fundamento da atipicidade 

de sua conduta em razão da ausência de dolo, mormente porque o delito 

de ameaça, só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de 

ausência do elemento subjetivo do tipo. Além disso, restou sobejamente 

demonstrado nestes autos que o recorrente proferiu ameaças à vítima de 

ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de 

concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do 

tipo exigido para ensejar o juízo condenatório, devendo ser registrado, 

ainda, que em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm 

preponderante valor probatório.

2. Revela-se incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os 

delitos de lesão corporal e ameaça, pois se tratam de crimes cometidos em 

condições diversas, eis que transcorrido decurso de tempo substancial 

entre as práticas delitivas, e por serem de espécies distintas, tutelando 

bens jurídicos diversos. (Ap 89776/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

24/02/2017, grifos nossos).

Já materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas de 

urgência, nos moldes do artigo 24-A, “caput”, da Lei 11.340/06, restou 

comprovada no momento em que o réu após ser devidamente intimado (no 

dia 28/07/2017) descumpriu (na data de 06/11/2019) as medidas 

protetivas deferidas por este Juízo Especializado nos autos de n. 

2281-81.2016.811.0002, código n. 432212, concernente à proibição de o 

réu se aproximar da vítima e de seus familiares num raio mínimo de 500 

(quinhentos) metros de distância, conforme descrito na denúncia que está 

lastrada no Inquérito Policial de n. 257.4.2019.43934.

 Saliento que a vítima efetuou suas declarações em juízo de maneira clara 

e coesa, ratificando aquelas realizadas em sede policial, sobretudo ao:

Confirmar, em apertada síntese, que o réu descumpriu as medidas 

protetivas de urgências (áudio/vídeo DVD – fls. 89).

 O réu nega veementemente o cometimento do crime de descumprimento 

de medidas protetivas de urgência (áudio/vídeo DVD – fls. 89), todavia a 

sua versão se mostra isolada do conjunto probatório, pois não há nos 

autos qualquer elemento indicador de que os fatos denunciados tenha 

sido fruto de invenções da vítima.

Pelo contrário, ao que se constata o depoimento da vítima é harmônico, 

coerente e não destoa em nenhum momento, garantindo absoluta 

credibilidade, o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria pacífica 

em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório 

de ampla valoração, permitindo-se que embase a presente condenação do 

réu no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, 

quando se coadunam com os demais elementos de convicção, como é 

caso dos autos em epígrafe, conforme o posicionamento do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado da Mato Grosso, “in verbis”:

 “APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGOS 

129, § 9º E 147 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – RELEVANTE A PALAVRA DA VÍTIMA – 

CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA – RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

É cediço que a palavra da vítima constitui uma prova de grande relevância 

em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e 

segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação”.

(TJ/MT. Ap 97924/2017, Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 

Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017, grifos nossos).

Dessa forma, as materialidades dos crimes de ameaça e de 

descumprimento de medidas protetivas de urgência estão provadas 

mediante: Boletim de Ocorrência n. 2019.332469 (fls. 11/12), Termo de 

Representação Criminal, (fls. 16), Termos de Declarações (fls. 17), 

Relatório Conclusivo (fls. 37), oitiva da vítima com a utilização do sistema 

de gravação audiovisual (áudio/vídeo DVD – fls. 89), e demais provas 

constantes nos autos em epígrafe.

 A autoria dos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas 

protetivas de urgência é certa e recai sobre as condutas dolosas do réu 

narradas nos referidos: Boletim de Ocorrência, Termo de Declarações, 

oitiva da vítima, além de outras provas carreadas aos autos em análise.

 Extremamente relevante informar que estão presentes os elementos do 

crime de ameaça, (artigo 147, “caput”, do Código Penal), e do crime de 

descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A, “caput”, 

da Lei 11.340/06), consistentes em Fatos Típicos (condutas dolosas tendo 

como nexos causais um resultado naturalístico tipificado), Antijuricidades 

(ilicitudes) e Culpabilidades (sujeito em plena capacidade de discernimento 

e compreensão das ilicitudes praticadas quando exigíveis condutas 

diversas).

A Defesa em suas teses de fls. 97/102:

I – Primeiramente requer a absolvição do réu da sanção do crime de 

ameaça (artigo 147, “caput”, do Código Penal), por não existir prova 

suficiente para a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal, bem como a ficção da pena concernente ao 

crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência em seu 

patamar mínimo.

 II – Subsidiariamente em caso de condenação do réu na sanção do crime 

de ameaça que a pena seja dosada em seu patamar mínimo;

III – Pleiteia “o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade com 

ou sem o uso de tornozeleira eletrônica”;

IV – Requer “em caso de condenação que comporte o regime semiaberto 

que seja determinado a imediata expedição do alvará de soltura”;

V – Indeferimento do arbitramento do valor mínimo para a reparação dos 

danos em favor da vítima, em caso de entendimento diverso, que seja 

fixado valor mínimo “levando em consideração as condições financeiras 

do acusado”.

As teses da absolvição do réu da sanção do crime de ameaça, do 
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indeferimento do arbitramento do valor mínimo para a reparação dos 

danos, da sanção do crime de ameaça em seu patamar mínimo, não 

condizem com os elementos probatórios colhidos e contraditados na fase 

instrutória concernente aos crimes em epígrafe.

Compulsando os autos verifico o sinal indicativo de condenação 

consistente na agravante esculpidas no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Código Penal, concernente ao crime de ameaça, e no concurso material de 

crimes (artigo 69, “caput”, do Código Penal), na forma da Lei 11.340/06.

III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO o réu DIRCEU PIRES DE LIMA, filho de Mauro Luiz de Lima e 

Maria Lourenço de Lima, com fulcro nas sanções do artigo 147, “caput”, 

c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, em concurso 

material (artigo 69, “caput”, do Diploma Penal) com artigo 24-A da Lei 

11.340/06, na forma da Lei 11.340/06.

Dessa forma, nos moldes dos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a 

lhe dosar a pena.

III.I – DA DOSIMETRIA

III.I.I – DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, “CAPUT”, DO CP)

 Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; 

antecedentes inexistentes maus antecedentes; conduta social nada que 

agrave; personalidade do agente não há dados para mensurar; os motivos 

não há elementos que o prejudique; circunstâncias e consequência não 

existem dados que prejudiquem. Assim, fixo a PENA BASE EM 1 (UM) MÊS 

DE DETENÇÃO.

No que tange a segunda fase, presente a agravante do artigo 61, inciso II, 

alínea “f”, do Código Penal, aumento a pena na fração de 5 (cinco) dias de 

detenção. Dessa forma, fixo a PENA PROVISÓRIA em 1 (UM) MÊS E 5 

(CINCO) DIAS DE DETENÇÃO

Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante torno a 

PENA provisória em DEFINITIVA, correspondendo a 1 (UM) MÊS E 5 

(CINCO) DIAS DE DETENÇÃO.

 III.I.II – DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA (ART. 24-A, “CAPUT”, DA LEI 11.340/06)

 Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; 

antecedente inexistente; conduta social nada que agrave; personalidade 

do agente não há dados para mensurar; os motivos não há elementos que 

o prejudique; circunstâncias e consequência não existem dados que 

prejudiquem. Assim, fixo a PENA BASE em 3 (TRÊS) MESES DE 

DETENÇÃO.

No que tange a segunda fase, por não existir agravante ou atenuante, 

mantenho a PENA PROVISÓRIA em 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante torno a 

PENA provisória em DEFINITIVA, correspondendo a 3 (TRÊS) MESES DE 

DETENÇÃO.

III.I.III – DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69, “CAPUT”, DO CP)

Configura legalmente concurso material, nos moldes do artigo 69 do 

Diploma Penal:

“quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou 

mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas 

privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação 

cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro 

aquela”. Grifos nossos.

Dessa forma, o réu cumprirá pelo CRIME DE AMEAÇA (artigo 147, “caput”, 

do Diploma Penal), a PENA DE 1 (UM) MÊS E 5 (CINCO) DIAS DE 

DETENÇÃO, e pelo CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA (artigo 24-A, “caput”, da Lei 11.340/06), a 

PENA DE 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, que cumuladas TOTALIZAM A 

PENA 4 (QUATRO) MESES E 5 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, A SER 

CUMPRIDA, EM REGIME ABERTO, conforme o artigo 33, §2º, alínea “c”, e 

§3º, ambos do Código Penal.

No presente caso não será convertida a pena privativa de liberdade por 

restritiva de direito em razão da violência (artigo 7º da Lei 11.340/06) 

perpetuada pelo réu, conforme a Súmula n. 588 do Superior Tribunal de 

Justiça, “ipsis litteris”:

 “Súmula 588 do STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a 

mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita 

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. 

Grifos nossos.

Considerando que o réu está preso desde 06/11/2019 (incialmente em 

decorrência de prisão em flagrante delito fls. 09, que foi convertida em 

preventiva no dia 07/11/2019, fls. 48/51), até a presente data, ou seja, que 

há mais 60 (sessenta) dias, tempo suficiente para acalmar os ânimos e 

fazer com o que o mesmo refletisse sobre os seus atos, o que implica na 

concessão da liberdade do réu, na medida em que o prolongamento dessa 

segregação tornará a prisão desproporcional quando comparado com a 

pena imposta de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, a ser 

cumprida, em regime aberto.

 Comungando desse entendimento vem o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, “in verbis”:

“JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRISÃO EM 

FLAGRANTE. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. TEMPO DE 

PRISÃO DESPROPORCIONAL À PENA. ORDEM CONCEDIDA. Não obstante 

a decisão que indeferiu a liberdade provisória estar adequadamente 

fundamentada é imperiosa a concessão da ordem tendo em vista o tempo 

de prisão cautelar já cumprido, pois o prolongamento da segregação 

tornará a prisão desproporcional à pena e ao regime que eventualmente 

vierem a ser aplicados na hipótese de condenação.” (TJ/MT, 1ª T. Crim., 

Acórdão n. 517511, 20110020103249HBC, rel. César Loyola, j. 

30/06/2011, DJ 08/07/2011, p. 185, grifos nossos).

Por tudo exposto, DETERMINO a IMEDIATA SOLTURA do réu DIRCEU PIRES 

DE LIMA, se por outro motivo não estiver preso. Salientando que a 

liberdade do réu está condicionada ao cumprimento das MEDIDAS 

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO consistentes (artigo 319, incisos I, II, 

IV e V do Código de Processo Penal):

 I – Comparecimento mensalmente em juízo para informar seu endereço e 

sua atividade laboral;

II – Proibição de frequentar prostíbulos, bares, ou outro local onde possa 

servir bebidas alcoólicas;

III – Proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo;

IV – Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

 AINDA, DETERMINO QUE SE EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA.

ADVIRTA-SE o réu para que cumpra integralmente as cautelares diversas 

da prisão impostas, sob pena de novo decreto de prisão preventiva.

Antes da soltura do réu, INTIME-SE, DE FORMA IMEDIATA E PESSOAL, A 

VÍTIMA sobre o conteúdo da presente sentença (artigo 21, “caput”, da Lei 

11.340/06), e caso não seja localizada que SE PROCEDA A IMEDIATA 

SOLTURA DO RÉU.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano, nos moldes do artigo 

387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da ausência de 

elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que não afasta a 

busca de indenização no juízo cível.

Transitada em julgado e permanecendo inalterada está decisão, devem ser 

tomadas as seguintes providências:

1. Expeça-se ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 15 da Constituição 

Federal do Brasil de 1988;

2. Expeçam-se ofícios aos órgãos de identificação Federal e Estadual;

3. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com cópia da 

denúncia, da sentença e do trânsito em julgado, nos moldes do artigo 

1.555 da CNGC/TJMT.

INTIMEM-SE, pessoalmente, a vítima (artigo 21, “caput”, da Lei 11.340/06), 

o réu, o Ministério Público, já a Defesa via Dje.

CONDENO o réu, que foi defendido por advogado particular, ao pagamento 

das custas processuais na forma da Lei.

Publique-se, registre-se, e intime-se.

 Várzea Grande-MT, 14 de janeiro de 2020.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 583706 Nr: 11332-14.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:MT 3.520, Tânia Regina Ignotti Faiad - OAB:MT 5.931

 O acusado apresentou resposta escrita, arrolando testemunhas e 

pugnando ao final a absolvição sumária.

 No tocante ao pedido de absolvição sumária, observa-se que adentra a 

questão dos fatos, dependendo, assim, da dilação probatória durante a 

instrução criminal.

Sendo este momento inoportuno para a respectiva abordagem, motivo pelo 
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qual, rejeito a preliminar levantada.

Assim, não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 do 

Código de Processo Penal, designo para o dia 27 de fevereiro de 2020 às 

14h00min, a audiência de instrução e julgamento para oitiva da vítima, das 

testemunhas arroladas (fls. 07 e 16) e o interrogatório do acusado.

Intimem-se a vítima Elcy Jacques Andrade, o acusado e o advogado 

constituído nos autos (fls. 117) para comparecerem a audiência 

designada.

 Requisitem-se as testemunhas PM Bruno Ferreira Santos e PM Richard 

Vieira de Freitas junto ao Comando da Policia Militar do Estado de MT.

 Por fim, cumpra-se o último parágrafo da decisão proferida às fls. 63.

 Ciência ao MPE e à Defensoria Pública (vitima).

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 604757 Nr: 364-85.2020.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EVSSL, KRSS, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:18890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo o presente pedido de providências e, por conseguinte, defiro 

parcialmente os requerimentos ministeriais de fls. 07/07 vº.

Para tanto, proceda-se à realização de estudo psicossocial com a infante, 

genitores, avós materna e paterna e família extensa, pela equipe técnica 

deste Juízo, a fim de que seja verificada a real situação da criança, bem 

como se a genitora ou a avó materna tem condições de cuidar da menor 

ou se há necessidade de aplicação de outras medidas de proteção como 

concessão da guarda provisória em favor da avó paterna, devendo o 

laudo ser entregue no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

Sem prejuízo, oficie-se à Secretaria Municipal de Assistência Social 

através dos seus órgãos (CRAS, CREAS e outros) para acompanhamento 

e/ou referenciamento da infante, sua genitora e avós (artigo 19, § 3º, do 

ECA), com vista a ofertar todos os serviços socioassistenciais de 

proteção básica, de forma ininterrupta e pelo período que se fizer 

necessário, devendo, ainda, incluir a família em programas assistenciais, 

como o PAEFI, com apresentação bimestral de relatórios circunstanciados 

a este Juízo referente aos acompanhamentos efetivamente realizados, 

sob pena de desobediência.

Oficie-se, ainda, à Delegacia Especializada do Adolescente requisitando 

cópia integral dos procedimentos de apuração dos infracionais narrados 

nos boletins de ocorrências nº 2020.504, 2020.2403 e 2020.2643.

Com a juntada aos autos dos relatórios, dê-se vista ao Ministério Público 

para que requeira o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

A audiência requerida pela genitora nos autos do processo código nº 

604703, se necessária, será realizada após tais providências.

Por fim, defiro o requerimento ministerial de fls. 07, item 3), visando ao 

resguardo da integridade física e psicológica da infante Esther Victoria.

No mais, fica indeferida a citação, que oportunamente dar-se-á em 

eventual procedimento contraditório (artigo 24 do ECA), ressalvado o 

disposto no artigo 206 do ECA, caso haja discordância quanto às medidas 

aplicadas neste decisum, inclusive por economia processual.

Processe-se o feito em segredo de justiça (artigo 189, inciso II, do CPC), 

com as cautelas e anotações de praxe, observada, ainda, a seção 7 do 

capítulo 4 da CNGC.

Intimem-se as partes, inclusive o parquet.

Cumpra-se, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 09 de janeiro de 2020.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 569988 Nr: 3796-49.2019.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MVTB, LSTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDVG-M, E-CEMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer 

com pedido de tutela de urgência satisfativa ajuizada por Matheus Vítor 

Teixeira Bicas, representado por sua genitora Lucélia Santos Teixeira 

Bicas, em face do Estado de Mato Grosso (Secretaria de Estado de 

Saúde), Município de Várzea Grande (Secretaria de Saúde) e Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, todos qualificados nos autos, 

sustentando, em síntese, que o requerente foi diagnosticado com 

neuropatia hereditária e idiopatia não especificada, bem como epilepsia e 

síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas (CID G60.9 + G40.3).

Narra que, em decorrência da enfermidade, além de o adolescente 

encontrar-se totalmente acamado, está dependente de monitoração 

contínua para manutenção da vida, faz uso de climatização 24 (vinte e 

quatro) horas, devido sua labilidade térmica pela doença de base, bem 

como recebe toda alimentação com dieta especializada por gastrostomia, 

conforme relatório médico do Dr. Nilo Pérsio Artal, CRM-MT 2584.

Sustenta que o uso ininterrupto/continuado de aparelhos/equipamentos de 

home care demanda um alto consumo de energia elétrica que não pode 

ser suportado pela representante legal do adolescente, eis que sua 

condição econômica é ínfima, razão pela qual se encontra inadimplente, na 

iminência de haver a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Por conta de tais fatos, discorrendo acerca da responsabilidade do Poder 

Público em garantir o direito à saúde, postula a parte autora pelo 

deferimento da liminar para o fim de que lhe seja concedido o benefício da 

Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE, bem como seja instalado um 

medidor específico para os equipamentos do serviço de home care e 

ainda que o Estado e o Município adotem imediatamente todas as 

providências para que seja custeado o pagamento da energia elétrica 

utilizada, sob pena de cominação de multa diária e outras medidas de 

coerção, além de eventuais medidas executivas lato sensu.

 Pugna, ao final, além da confirmação da liminar, a cominação de multa 

diária em caso de descumprimento da liminar, pela concessão dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do CPC, concessão dos benefícios 

gratuidade da justiça, prioridade na tramitação, indenização por danos 

morais e outros requerimentos correlatos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 15/47 (cópia da certidão de 

nascimento do autor, identidade e CTPS da sua genitora, relatório médico, 

comprovante de endereço, comunicado da Energisa, Termo de Adesão ao 

Programa de Atendimento de Atenção Domiciliar – Atendimento 

Multidisciplinar da UNIMED, faturas de energia relativas a alguns meses do 

ano de 2014 e 2015 e declaração de hipossuficiência).

A liminar pleiteada foi deferida pela r. decisão de fls. 48/52, “para o fim de 

conceder o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE ao autor, 

determinando que a requerida ENERGISA instale um medidor específico 

para os equipamentos do serviço de home care na residência do 

adolescente, bem como para que Estado de Mato Grosso e o Município de 

Várzea Grande adotem imediatamente as providências para custearem o 

pagamento de energia elétrica em relação à unidade consumidora a ser 

instalada, arcando com o consumo da energia elétrica que exceder aos 

limites da TSEE ora deferida”, sob pena de bloqueio pro rata em contas 

públicas dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem 

judicial.

Citado validamente (fls. 91/92), o réu Município de Várzea Grande 

apresentou contestação às fls. 97/116, na qual alega a responsabilidade 

do Estado de Mato Grosso em arcar com os custos da energia elétrica em 

decorrente do home care, da ausência de danos morais requerendo, ao 

final, a improcedência da ação (sic), bem como que a Energisa seja 

intimada para providenciar a instalação do medidor de consumo específico 

para o home care e, em eventualmente condenação do Município, que seja 

de forma subsidiária.

Devidamente citado às fls. 93/94, o réu Estado de Mato Grosso 

apresentou contestação às fls. 117/121, alegando preliminarmente 

ausência de interesse processual e, no mérito, discorreu sobre a 

impossibilidade de o Estado desrespeitar os princípios orçamentários, sob 

pena de incorrer em ilegalidade, da reserva do possível e das escolhas 

trágicas, do comprometimento com a isonomia e consequentemente do 
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acesso universal à saúde, impugnou eventual aplicação de multa diária 

condenação em dano moral, pugnando, ao final, pelo acolhimento da 

preliminar, com a extinção do processo nos termos do artigo 485, inciso 

VI, do CPC e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados pela 

parte autora e, em caso de procedência, que fosse afastada a incidência 

da multa diária e a condenação em danos morais.

Às fls. 95/96 a requerida Energisa foi devidamente citada, porém 

quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para apresentar 

contestação.

Às fls. 125/128 e 129/131 o autor impugnou as contestações 

apresentadas pelos réus, refutando seus termos e ratificando os termos 

da exordial.

Às fls. 132/138 o órgão do Ministério Público apresentou seu parecer final 

pugnando pelo afastamento das preliminares invocadas pelos réus, pelo 

julgamento procedente da demanda, bem como que a ré Energisa fosse 

intimada para esclarecer as informações necessárias, objetivando 

viabilizar o cumprimento das determinações judiciais.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

No caso vertente, o deslinde da presente controvérsia não exige a 

produção de outras provas, conforme ver-se-á na presente 

fundamentação, já que a prova documental existente nos autos é 

suficiente para esclarecer os fatos alegados.

Nesse sentido: “Presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder” (STJ-4ª Turma, RESP 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

De igual forma, a 5ª Câmara Cível do TJ/MT, nos autos da Apelação nº 

51481/2011, de relatoria do Desembargador Sebastião de Morais Filho, em 

votação unânime, de 9 de novembro de 2011, asseverou que “[...] o juiz é 

o destinatário da prova, a ele incumbe verificar quais os meios probatórios 

suficientes para a solução da lide, ficando a seu critério determinar a 

produção das provas que entender necessárias à instrução processual, 

sem que tal prática configure cerceamento de defesa [...]”.

Feitas tais considerações de caráter processual, não havendo outras 

questões prévias (preliminares e/ou prejudiciais) a serem dirimidas, 

passa-se à análise do mérito propriamente dito da presente demanda, 

considerando que a preliminar de falta de interesse processual é 

manifestamente improcedente, diante da própria resistência ofertada pelos 

réus na presente ação.

Com efeito, a Constituição do Brasil, também conhecida como “Constituição 

Cidadã”, prevê princípios relativos à garantia à vida, a dignidade da 

pessoa humana e à proteção da saúde. Aliás, a dignidade da pessoa 

humana é fundamento da República Federativa do Brasil (artigo 1º, inciso 

III, da CF).

O artigo 196 da Constituição Federal, por sua vez, é expresso:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. grifos nossos

A manutenção da saúde é consequentemente da própria vida, tendo, 

portanto, prevalência sobre qualquer normatização administrativa ou 

interesse orçamentário. Como direito fundamental do ser humano, devendo 

o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício 

(artigo 2º da Lei nº 8.080/90).

O Estado (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios), é 

responsável pela manutenção do Sistema que garanta condições ao 

exercício do direito à saúde, competindo a esse, gerir meios para a 

realização de tratamentos médico-hospitalares adequados, observando a 

urgência de cada caso.

Trata-se de direito natural, inalienável e irrenunciável, estando sua 

inviolabilidade garantida pela Constituição Federal, através dos artigos 5º, 

caput, e 6º, in verbis:

“Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

Pais a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes”: grifos nossos

____________________________________________________________

_

“Art. 6° São Direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

grifos nossos

 Importante ainda ressaltar o disposto no artigo 7°, incisos I, II, III e IV, da 

Lei 8.080/90:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 

(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 

198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

I – universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência;

II – integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e 

continuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema;

III – preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integralidade física e moral;

IV – igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie; (...)” grifos nossos

Ademais, a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS estabelece que “todo 

cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema”.

Nesse diapasão, como já salientado às fls. 48/52, é dever solidário, 

firmado entre todos os integrantes do Sistema Único de Saúde (os três 

entes da Federação), fornecer, de forma gratuita, todas as ações 

necessárias ao atendimento das pessoas que não puderem prover as 

despesas exigidas pelo tratamento adequado ao restabelecimento de sua 

saúde, sem se privarem dos recursos indispensáveis ao próprio sustento 

e de sua família.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou que:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DO 

TRATAMENTO ADEQUADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO 

OCORRÊNCIA. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREVALÊNCIA DO 

DIREITO À VIDA. PRECEDENTES.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, 

apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da 

Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os 

meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.

O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o Poder 

Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da 

separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas 

nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.

O Supremo Tribunal Federal entende que, na colisão entre o direito à vida 

e à saúde e interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação 

impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do direito 

à vida.

Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF; ARE 801676 Agr/PE; 

Rel. Min. Roberto Barroso; j. 19/08/2014; DJE 03/09/2014 - ATA Nº 

120/2014) grifos nossos

Outrossim, quando se trata, como no caso vertente, de 

criança/adolescente, deve haver especial e prioritária proteção integral de 

toda a sociedade, notadamente do Estado-membro, nos exatos termos dos 

artigos 6º, 196, 197 e 227, todos da Constituição Federal, 4º, parágrafo 

único, 7º e 11 da Lei Federal nº 8.069/90 , 6º do CDC (Lei nº 8.078/90) e 

2º da Lei Federal nº 8.080/90 , além da previsão inserta no artigo 221 da 

Constituição Estadual .

Dessa forma, cabe ao Estado por meio de suas redes regionalizadas e 

hierarquizadas (órgãos e instituições publicas federais, estaduais e 

municipais), preservar em quaisquer circunstancias o direito a saúde.

Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade humana devem 

prevalecer, ainda que em detrimento do erário.

 Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC):

 “Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como 

direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da 

República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa 

prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, 

entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem 

ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que 

privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente 

daqueles que têm acesso, por força de legislação local, ao programa de 

distribuição gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas 

carentes”.
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 No caso vertente, constata-se que a parte autora possui vários 

problemas de saúde, sendo diagnosticada com neuropatia crônica não 

evolutiva, sequela de anoxia neonatal e convulsão de difícil controle (CID 

G60.9 e G40.3), consoante relatório médico de fls. 17, que relata que o 

adolescente “(...) Paciente portador de Encefalopatia crônica não evolutiva 

da infância (PC), sequela de anoxia neonatal. Tem distúrbios deglutição. 

Apresenta convulsão de difícil controle em uso de anticonvulsivantes. 

Recebe toda alimentação com dieta especializada por gastrostomia. 

Permanece em ar ambiente, nos períodos de crises ou intercorrências 

recebe suplementação de O2 por cateter nasal. Evacua em fraldas. 

Portanto, o paciente em questão depende de monitoração contínua, para 

manutenção da vida. Também faz uso de climatização 24h/dia, por ar 

condicionado, devido a sua labilidade térmica pela doença de base. 

Portanto o mesmo deve estar cadastrado para eventuais cortes de 

energia elétrica na região e isenção de energia elétrica.” (sic – fls. 17).

Ademais, considerando que a energia elétrica é indispensável ao 

funcionamento do home care e, tendo em conta que a família da parte 

autora é hipossuficiente, não tendo condições de pagar a energia 

consumida, o Estado (lato sensu) possui o dever de suportar este ônus, 

pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao 

paciente.

Ora, como é cediço, o direito à saúde qualifica-se como garantia 

fundamental que assiste a todas as pessoas, porquanto representa 

consequência constitucional indissociável do direito à vida.

E, ainda, a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8080/90) garante à parte autora 

a internação domiciliar, incluindo todo o atendimento necessário, inclusive 

por equipes multidisciplinares e mediante indicação médica, como ora 

ocorre na hipótese.

 Porém, deve estar claro que a responsabilidade do Estado (lato sensu) 

em arcar com o pagamento da energia elétrica limita-se tão somente ao 

consumo da unidade consumidora à qual se encontram ligados os 

aparelhos do home care, os quais são indispensáveis à manutenção da 

sua vida.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta-se no 

sentido de que o Poder Público é responsável pelo atendimento 

necessário, senão vejamos:

 “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME 

CARE). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA RETIFICADA 

EM PARTE. Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência 

públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda 

que visa à obtenção de medicamentos ou outros procedimentos. O direito 

à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o 

custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação 

de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). O Superior 

Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não são devidos 

honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando atua contra a 

pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, qual seja, o 

Estado de Mato Grosso. Tal imposição implicaria a configuração do 

instituto da confusão entre credor e devedor (art. 381 do CC). Com o 

advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública, foram 

estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão 

pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.” (TJMT; 

APL-RN 130503/2016; Primavera do Leste; Rel. Des. Márcio Vidal; Julg. 

21/11/2016; DJMT 28/11/2016; Pág. 82) grifos nossos

 

____________________________________________________________

_

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE 

NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. TUTELA 

ANTECIPADA. TRATAMENTO DE SAÚDE. SISTEMA HOME CARE 

INSTALAÇÃO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. ENERGIA ELÉTRICA. 

INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO APARELHO PAGAMENTO. 

CONSUMO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO IMPROVIDO. É 

direito de o recorrente ter apreciado seu recurso contra decisão 

interlocutória proferida pelo juiz a quo. Presentes os requisitos 

necessários da tutela antecipada, deve o ente público custear o consumo 

da energia elétrica, visto ser fundamental para o funcionamento do 

equipamento de internação domiciliar pelo sistema home care, 

principalmente por se tratar de pessoa carente, sem condições de pagar 

pelo serviço, conquanto possua plano de saúde particular.” (TJMT; AI 

9202/2013; Capital; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Maria Aparecida 

Ribeiro; DJMT 20/03/2014; Pág. 36) grifos nossos

 

____________________________________________________________

_

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIOS 

DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. LEGALIDADE. ISONOMIA INEXISTÊNCIA 

DE VIOLAÇÃO. SENTENÇA RATIFICADA. A responsabilidade pelo 

fornecimento de tratamento e internação compulsória é solidária entre 

união, estados e municípios. Eventual deliberação a respeito da repartição 

de responsabilidade compete unicamente aos entes federativos, a ser 

realizada em momento oportuno, não podendo o particular ter limitado seu 

direito à saúde, garantido constitucionalmente, por ato da administração 

pública. Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem 

servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a 

prevalência do direito reclamado. Inocorrente violação aos princípios da 

separação dos poderes, da legalidade e da isonomia, porquanto ao poder 

judiciário compete fazer cumprir as leis.” (TJMT; RN 152721/2013; 

Rondonópolis; Rel. Des. José Zuquim Nogueira; Julg. 24/02/2015; DJMT 

10/03/2015; Pág. 39) grifos nossos

____________________________________________________________

_

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. 

PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEITADA. DEVER 

DO ESTADO (LATO SENSU). APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF. 

DISPOSITIVO SENTENCIAL GENÉRICO. VEDAÇÃO. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. O STF tem orientação sedimentada de que o tratamento médico 

adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do estado, 

sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no 

polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (re 

855.178-rg Rel. Min. Luiz fux, 6.3.2015). O direito à vida e à saúde deve 

ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, 

realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao 

cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do 

gestor, incondicional e irrestrita atenção (crf, art. 196). A legislação 

processual veda ao julgador proferir sentença genérica, mesmo que o 

pedido assim o postule (cpc/73, art. 460 e cpc/15, art. 492). Reexame 

necessário. Ação de obrigação de fazer. Saúde. Obrigação de todos os 

entes federados. Medicamento necessário ao restabelecimento do menor. 

Dispositivo do decisum aberto. Vedação na legislação processsual. Valor 

bloqueado para cumprimento da liminar. Necessidade de correta prestação 

de contas. Sentença parcialmente reformada. A repartição de 

competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o 

município, o estado e a união apenas se dá, em face das regras 

infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, 

não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o 

que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um 

deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do 

direito maior que é a vida. Consoante prescreve o art. 460, parágrafo 

único, do cpc/73, reproduzido, com mudança de terminologia, no art. 492 

do cpc/15, a sentença deve ser certa, pois é vedado ao julgador proferir 

sentença genérica, ainda, que o pedido assim o seja. Se a prestação de 

contas está incompleta deve-se apurar a correta prestação, sob as penas 

legais.” (TJMT; APL-RN 34819/2016; Capital; Rel. Des. Márcio Vidal; Julg. 

06/06/2016; DJMT 13/06/2016; Pág. 45) grifos nossos

____________________________________________________________

_

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE 

CRIANÇA. ELETROENCEFALOGRAMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES FEDERADOS. FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO 

DE ORDEM JUDICIAL EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. 

POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 

VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

O legislador constituinte, ao firmar o princípio da solidariedade entre todos 

os entes federativos (artigos 196), teve por escopo garantir a efetividade 

possível do direito à vida e à saúde, daí organizar o SUS em um sistema 

interligado de informações entre os entes federados, servindo a 
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repartição de competências administrativas como ferramenta de 

organização institucional e não de exclusão de responsabilidade no 

atendimento ao cidadão. (...) 2. É pacífico na jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça e também deste tribunal de justiça o cabimento de 

cominação de multa diária astreintes. Contra a Fazenda Pública, como meio 

coercitivo para cumprimento de obrigação de fazer. 3. “muito embora a 

astreinte não deva ser reduzida quando o único obstáculo ao cumprimento 

de determinação judicial foi o descaso do devedor, sua manifesta 

desproporcionalidade, verificada na fixação exagerada do valor diário, 

impõe sua redução e adequação a valores razoáveis.” (STJ. RESP 

1187180/sp, Rel. Ministra nancy andrighi). 4. Recurso parcialmente 

provido.” (TJMT; APL 35242/2013; Cáceres; Relª Desª Maria Erotides Kneip 

Baranjak; Julg. 12/11/2013; DJMT 17/12/2014; Pág. 26) grifos nossos

____________________________________________________________

_

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. TRATAMENTO 

FORA DO DOMICÍLIO. FORNECIMENTO DE PASSAGENS. POSSIBILIDADE. 

PREVISÃO LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO PEDIDO 

DIRIGIDO AOS ENTES ESTADUAL E MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. 

CORRESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. REPARTIÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE. INCABÍVEL. COMPETÊNCIA COMUM. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO. É cediço que 

todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, tais como a 

educação e a saúde, devendo o ente público provê-lo de forma digna, 

universal e igualitária, de modo a garantir o respeito ao princípio da 

dignidade humana, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal. 

No tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de 

que a união, os estados e os municípios são legitimados passivos 

solidários, pois possuem competência comum e são corresponsáveis no 

que se refere à garantia de fornecer a todo e qualquer cidadão o direito à 

saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado pela 

carta magna.” (TJMT; APL 20618/2013; Sinop; Terceira Câmara Cível; Relª 

Desª Maria Aparecida Ribeiro; Julg. 12/11/2013; DJMT 25/11/2013; Pág. 23) 

grifos nossos

A orientação do Supremo Tribunal Federal também é no sentido de que:

“DIREITO À VIDA E À SAÚDE. Necessidade imperiosa de se preservar, por 

razões de caráter ético jurídico, a integridade desse direito essencial. 

Fornecimento gratuito de meios indispensáveis ao tratamento e à 

preservação da saúde de pessoas carentes. Dever constitucional do 

estado (CF, arts. 5º,“caput”, e 196). Precedentes (stf). Decisão: o recurso 

extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra 

decisão que, confirmada, em sede de embargos de declaração, pelo e. 

Tribunal de justiça do estado do Rio de Janeiro, achase consubstanciada 

em acórdão assim ementado: “ direito à saúde. Dever solidário dos entes 

federativos. Satisfação do mínimo existencial. Preservação da dignidade 

da pessoa humana. Impossibilidade de alteração dos fármacos prescritos. 

Competência discricionária do médico. Verba honorária devida. Incidência 

do art. 20, caput, do CPC. Provimento do 1º recurso para condenar o 

município ao pagamento dos honorários. Desprovimento do 2º recurso. ” 

sendo esse o contexto, passo a apreciar o apelo extremo interposto pelo 

ora agravante. Entendo não assistir razão ao estado do Rio de Janeiro, 

pois o eventual acolhimento de sua pretensão recursal certamente 

conduziria a resultado inaceitável sob a perspectiva constitucional do 

direito à vida e à saúde. É que essa postulação. Considerada a 

irreversibilidade, no momento presente, dos efeitos gerados pela patologia 

que afeta o paciente. Impediria, se aceita, que ele, pessoa destituída de 

qualquer capacidade financeira, merecesse o tratamento inadiável a que 

tem direito e que se revela essencial à preservação de sua própria vida. 

Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado 

no art. 196 da Lei fundamental do estado, consistente na obrigação de 

assegurar, a todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado 

a um imperativo de solidariedade social, impõe-se ao poder público, 

qualquer que seja a dimensão institucional em que atue no plano de nossa 

organização federativa. A impostergabilidade da efetivação desse dever 

constitucional desautoriza o acolhimento do pleito recursal ora deduzido 

na presente causa. Tal como pude enfatizar, em decisão por mim proferida 

no exercício da presidência do Supremo Tribunal Federal, em contexto 

assemelhado ao da presente causa (PET 1.246 - Mc/sc), entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito 

subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da 

República (art. 5º, “ caput ”, e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa 

prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do estado, 

entendo. Uma vez configurado esse dilema. Que razões de ordem 

ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que 

privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas. Cumpre não 

perder de perspectiva que o direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas 

pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o poder público, a quem incumbe formular. E implementar. 

Políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o 

acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. O caráter 

programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política. Que tem por 

destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, 

a organização federativa do estado brasileiro (josé cretella Júnior, “ 

comentários à Constituição de 1988 ”, vol. Viii/4332-4334, item n. 181, 

1993, forense universitária). Não pode converter-se em promessa 

constitucional inconsequente, sob pena de o poder público, fraudando 

justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de 

maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 

irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 

fundamental do estado. Nesse contexto, incide, sobre o poder público, a 

gravíssima obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, 

incumbindo-lhe promover, em favor das pessoas e das comunidades, 

medidas. Preventivas e de recuperação., que, fundadas em políticas 

públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que 

prescreve, em seu art. 196, a Constituição da República. O sentido de 

fundamentalidade do direito à saúde. Que representa, no contexto da 

evolução histórica dos direitos básicos da pessoa humana, uma das 

expressões mais relevantes das liberdades reais ou concretas. Impõe ao 

poder público um dever de prestação positiva que somente se terá por 

cumprido, pelas instâncias governamentais, quando estas adotarem 

providências destinadas a promover, em plenitude, a satisfação efetiva da 

determinação ordenada pelo texto constitucional. Vê-se, desse modo, que, 

mais do que a simples positivação dos direitos sociais. Que traduz estágio 

necessário ao processo de sua afirmação constitucional e que atua como 

pressuposto indispensável à sua eficácia jurídica (josé afonso da Silva, “ 

poder constituinte e poder popular ”, p. 199, itens ns. 20/21, 2000, 

malheiros)., recai, sobre o estado, inafastável vínculo institucional 

consistente em conferir real efetividade a tais prerrogativas básicas, em 

ordem a permitir, às pessoas, nos casos de injustificável inadimplemento 

da obrigação estatal, que tenham elas acesso a um sistema organizado de 

garantias instrumentalmente vinculado à realização, por parte das 

entidades governamentais, da tarefa que lhes impôs a própria 

constituição. Não basta, portanto, que o estado meramente proclame o 

reconhecimento formal de um direito. Torna-se essencial que, para além 

da simples declaração constitucional desse direito, seja ele integralmente 

respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles casos em que 

o direito. Como o direito à saúde. Se qualifica como prerrogativa jurídica de 

que decorre o poder do cidadão de exigir, do estado, a implementação de 

prestações positivas impostas pelo próprio ordenamento constitucional. 

Cumpre assinalar, finalmente, que a essencialidade do direito à saúde fez 

com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de 

relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem 

a legitimar a atuação do ministério público e do poder judiciário naquelas 

hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de 

respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a 

eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer 

outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante. 

Todas essas considerações. Que ressaltam o caráter incensurável da 

decisão emanada do e. Tribunal de justiça do estado do Rio de Janeiro. 

Levam-me a repelir, por inacolhível, a pretensão recursal deduzida pela 

parte recorrente, especialmente se se considerar a relevantíssima 

circunstância de que o acórdão questionado ajusta-se à orientação 

jurisprudencial firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no exame 

da matéria (RTJ 171/326-327, Rel. Min. Ilmar Galvão. Re 195.192/rs, Rel. 

Min. Marco Aurélio. Re 198.263/rs, Rel. Min. Sydney Sanches. Re 

237.367/rs, Rel. Min. Maurício Corrêa. Re 242.859/rs, Rel. Min. Ilmar 

Galvão. Re 246.242/rs, Rel. Min. Néri da Silveira. Re 279.519/rs, Rel. Min. 

Nelson jobim, V. G.): “ paciente com hiv/aids. Pessoa destituída de 

recursos financeiros. Direito à vida e à saúde. Forneci mento gratuito de 

medicamentos. Dever constitucional do poder público (cf, arts. 5º, ‘caput’, 

e 196). Precedentes (stf). Recurso de agravo improvido. O direito à saúde 
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representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O 

direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 

indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria 

Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o poder público, a quem incumbe formular. E implementar. 

Políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 

cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e 

igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à 

saúde. Além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas 

as pessoas. Representa conseqüência constitucional indissociável do 

direito à vida. O poder público, qualquer que seja a esfera institucional de 

sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode 

mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de 

incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento 

inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode 

transformá-la em promessa constitucional inconse qüente. O caráter 

programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política. Que tem por 

destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, 

a organização federativa do estado brasileiro. Não pode converter-se em 

promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o poder público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei fundamental do estado. Distribuição gratuita de 

medicamentos a pessoas carentes. O reconhecimento judicial da validade 

jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas 

carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus hiv/aids, dá efetividade a 

preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, ‘caput’, e 

196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e 

solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente 

daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua 

própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. ” 

(RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de mello) sendo assim, e tendo em 

consideração as razões expostas, conheço do presente agravo, para 

negar seguimento ao recurso extraordinário, eis que o acórdão recorrido 

está em harmonia com diretriz jurisprudencial prevalecente nesta suprema 

corte (CPC, art. 544, § 4º, II, “ b ”, na redação dada pela Lei nº 

12.322/2010). (STF; Ag-RExt 858.908; RJ; Rel. Min. Celso de Mello; Julg. 

26/02/2015; DJE 04/03/2015; Pág. 341)

 Nesse contexto, comprovada a necessidade de acompanhamento 

multidisciplinar home care, imprescindível se mostra o reconhecimento do 

ônus dos réus ao custeio da energia elétrica da unidade consumidora em 

que se encontrarem instalados os equipamentos de home care, devendo, 

para tanto, a ré revel Energisa, na forma prevista no artigo 6º da Lei nº 

12.212/2010, providenciar a instalação de uma unidade consumidora para 

tal fim, não merecendo acolhimento qualquer argumento em sentido 

contrário.

Por outro lado, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, 

verifica-se que não assiste razão à parte autora, não se podendo, pelo 

simples fato de ter direito, pelas razões esposadas até o momento, 

presumir a ocorrência dos danos morais, razão pela qual não há que se 

falar em dever de indenizar, como ver-se-á abaixo.

 Com efeito, o simples fato de terem os réus omitido/retardado o 

fornecimento da prestação postulada não leva à conclusão inexorável e 

automática de que foi causado sofrimento de ordem moral à parte 

contrária, mesmo porque, importante sobrelevar, tão logo foi ajuizada a 

ação houve o deferimento da liminar postulada, suprindo-se desde logo a 

omissão estatal, embora com a intervenção do Estado-Juiz.

Não fosse assim, todo ato administrativo reputado ilegal pelo Judiciário 

(como aplicação indevida de multa de trânsito, apreensão de mercadoria 

para fins de confisco, arbitrariedade praticada em concursos públicos, 

etc.) ou hipótese de omissão ou em que se fez necessária o ajuizamento 

de uma demanda, como em casos de inadimplemento contratual, 

acarretaria, de per si, indenização por dano moral, ideia que se afasta 

ante o princípio geral do direito da vedação ao enriquecimento sem causa, 

previsto nos artigos 884 e seguintes do Código Civil , o ônus processual 

probatório previsto no artigo 373, inciso I, do CPC e o fato de que 

dissabores da vida moderna, como o ocorrido no caso vertente, embora 

certamente gere efeitos jurídicos, não necessariamente gerarão danos de 

ordem moral.

Com efeito, independentemente do regime de responsabilidade do Estado 

que se adote (objetivo – artigo 37, § 6º, da CF ou, tendo em vista a 

omissão estatal, subjetivo), o abalo moral deve estar satisfatoriamente 

comprovado, o que não se verifica, ao ver deste Juízo, neste caso 

concreto, mesmo porque não ficou comprovado através de qualquer meio 

de prova que tenha havido constrangimento ou transtornos anormais à 

parte Autora, tampouco agravo da doença e/ou morte do(a) paciente em 

decorrência da moléstia, exceto os inerentes à própria dificuldade na 

obtenção da prestação postulada.

 Por oportuno, cumpre salientar que o(a) próprio(a) Autor(a) não 

demonstrou interesse em eventualmente produzir prova oral acerca do 

alegado prejuízo moral, consoante se verifica dos autos, tanto que não 

demonstrou o interesse em qualquer produção de prova nesse sentido

 Sobre o tema, vale a pena conferir a opinião da doutrina:

 “Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, 

que só se deve reputar como dano moral “a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias 

e desequilíbrio de seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo.” (Programa de responsabilidade civil, 2. ed., São 

Paulo, Malheiros Ed., p. 78) (...) O dano moral (salvo casos excepcionais, 

como o de inadimplemento contratual, por exemplo, em que se faz mister a 

prova da perturbação anímica do lesado) dispensa prova em concreto, 

pois se passa no interior da personalidade e existe in re ipsa. (...)” 

(Sinopses Jurídicas - Direito das Obrigações – Parte Especial 

(Responsabilidade Civil) – Carlos Roberto Gonçalves, 2ª Edição, atualizada 

de acordo com o Novo CC – pág. 93/94) grifos nossos

 Noutras palavras, o dano moral, como qualquer dano, deve ser provado 

neste caso, na forma, aliás, do artigo 373, inciso I, do CPC, não se 

tratando, aqui, de hipótese em que poder-se-ia cogitar do chamado dano in 

re ipsa, inerente à própria ocorrência do fato, sob pena de, não restando 

configurado o dano, não haver que se falar no dever de indenizar.

 A doutrina mais autorizada realmente leciona que:

 “Em matéria extracontratual, não se levanta nenhuma dúvida sobre a 

necessidade do prejuízo. Isso já suscita dificuldade, contudo, no campo da 

responsabilidade contratual, o que é determinado pela suposição comum 

de que o simples inadimplemento do contrato já constitui o dano. Ora, isso 

não é verdadeiro e, então, o credor, para responsabilizar o devedor, deve 

provar o dano sofrido. (...) (cf. Mazeaud e Mazeaud, op. cit., n. 212, p. 

264)” (Stoco. Rui, Responsabilidade Civil e sua interpretação 

jurisprudencial, 4ª Ed., Rev., at. e amp., pág. 654) grifos nossos

 A jurisprudência sobre o tema orienta-se no sentido de que:

 “Para viabilizar a procedência da ação de ressarcimento de prejuízos, a 

prova da existência do dano efetivamente configurado é pressuposto 

essencial e indispensável. Ainda mesmo que se comprove a violação de 

um dever jurídico, e que tenha existido culpa ou dolo por parte do infrator, 

nenhuma indenização será devida, desde que, dela, não tenha decorrido 

prejuízo. A satisfação pela via judicial, de prejuízo inexistente, implicaria, 

em relação à parte adversa, em enriquecimento sem causa. O 

pressuposto da reparação civil está, não só na configuração de conduta 

contra jus, mas, também, na prova efetiva dos ônus, já que se não repõe 

dano hipotético.” (STJ – 1ª T. – RESP – Rel. Min. Demócrito Reinaldo – j. 

23.05.94 – RSTJ 63/251) grifos nossos

Destarte, conclui-se que, não obstante seja certo no presente caso o fato 

de que houve transtornos à parte autora em virtude da inércia/demora 

estatal em oferecer a prestação postulada nesta ação, com ofensa dos 

preceitos normativos anteriormente mencionados, inclusive com a 

necessidade de acionar o Judiciário para a obtenção de provimento 

visando compelir os réus ao cumprimento de suas obrigações, não se 

pode, por conta disso, chegar-se à conclusão de que houve dano moral, 

pois não há ofensa (muito menos anormal) à moral do(s) Autor(a) que 

pudesse ser objeto de indenização.

Com efeito, a inércia/demora estatal em oferecer a prestação postulada 

não acarreta, por si só, lesão à honra, dignidade ou à imagem do(a) 

Autor(a) e, ademais, os transtornos narrados na inicial já foram ao menos 

mitigados por força da r. decisão liminar que concedeu a pretendida tutela 

específica da obrigação de fazer.

Aliás, como já se decidiu, “o dano moral é a lesão de bem agregado aos 

direitos da personalidade. Em síntese, são aqueles direitos inerentes ao 
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ser humano, intimamente ligados à dignidade da pessoa humana, como a 

vida, o corpo, a saúde, a liberdade, a honra e a intimidade. O dano moral 

atinge o ofendido como pessoa, é extrapatrimonial. Na presente hipótese, 

apesar da demora no fornecimento do medicamento, não houve lesão ao 

direito personalíssimo dos autores, ou, ainda, agravamento do estado 

clinico a ensejar indenização por dano moral.”' (TJ/RJ - Apelação Cível nº 

013467-85.2008.8.19.0026, Rel. Des. Sirley Abreu Biondi. j. 23/02/2015. 

DJE 13/03/2015) grifos nossos.

A doutrina mais abalizada esclarece acertadamente, ainda, que:

“Observa-se, na análise da categoria dos danos morais, que, no 

respectivo âmago, encontra-se a antinomia a atributos personalíssimos 

reconhecidos aos titulares de direitos. Reveste-se, pois, de caráter 

atentatório à personalidade, de vez que se configura por meio de lesões a 

elementos essenciais da individualidade. (...) Frise-se, no entanto, que 

nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar 

dano de cunho moral (...)” (Bittar. Carlos Alberto. Reparação Civil por 

Danos Morais. 4ª Ed., rev., aum. e modificada por Eduardo C.B. Bittar. 

2015. pág. 57/64)

Não se pode, portanto, banalizar o direito constitucional ao dano moral (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), que deve ficar reservado a 

situações de efetiva e grave violação de valores íntimos do indivíduo, o 

que não é, ao ver deste Juízo, o caso destes autos, em que ocorreram 

transtornos e dissabores inerentes à vida em sociedade e ao exercício, 

muitas vezes atribulado, intranquilo e incompleto, do acesso ao sistema 

único de saúde (SUS), com a necessidade de exigência judicial da 

prestação de saúde pública.

Noutras palavras, o caso sub judice fica, ao ver deste Juízo, 

adequadamente solucionado e reparado com as medidas abaixo 

indicadas, isto é, com a condenação dos réus ao cumprimento da 

obrigação de fazer/pagar postulada na petição inicial, finalidade primordial 

e essencial da presente demanda e que bem atende aos interesses da 

parte autora, mormente considerando que já houve o atingimento da 

finalidade perseguida nesta ação, além da possibilidade de bloqueio de 

ativos financeiros do(s) réu(s) para assegurar tal objetivo.

A jurisprudência assim já decidiu, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - 

DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM UTI - NECESSIDADE COMPROVADA - 

DEMORA NO ATENDIMENTO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - 

APELO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

1. A Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde – SUS 

estabelece o dever do Estado em prover as condições indispensáveis ao 

pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de 

exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do 

paciente, o obriga a fornecê-los e custeá-los.

2. “A Responsabilidade Civil do ente público pelos danos decorrentes de 

sua omissão é subjetiva; assim, exige-se a coexistência de três 

pressupostos inarredáveis: prova do dano, ato do agente e nexo causal 

entre o dano e a conduta. Diante da ausência de um dos requisitos da 

responsabilidade subjetiva, qual seja: a prova do dano, a improcedência 

do pedido se impõe.” (TJMT RAC nº. 132192/2009 Rel. Desa. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, - Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento 

23/03/2010, Publicado em 07/04/2010).” (TJ/MT; Apelação/Remessa 

Necessária nº 164444/2015; 4ª Câmara Cível; Relª Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues; j. 19/07/2016; DJE 1º/08/2016) grifos nossos

____________________________________________________________

_

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGADA 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO 

OCORRÊNCIA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 

535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da 

pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido 

apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões 

necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução 

jurídica diversa da pretendida. II. Segundo consta do acórdão recorrido, 

"na presente hipótese, apesar da demora no fornecimento do 

medicamento, não houve lesão ao direito personalíssimo dos autores, ou, 

ainda, agravamento do estado clinico a ensejar indenização por dano 

moral ". Assim, para infirmar as conclusões do julgado seria necessário, 

inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via 

eleita, a teor do enunciado sumular 7/stj. III. Agravo regimental improvido.” 

(STJ; AgRg-REsp 1.573.378; Proc. 2015/0311722-6; RJ; Segunda Turma; 

Relª Min. Assusete Magalhães; DJE 17/03/2016) grifos nossos

____________________________________________________________

_

“REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE. AFASTABILIDADE DA MULTA DIÁRIA 

APLICAÇÃO DO BLOQUEIO ON LINE. DANO MORAL AFASTADO. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO PELO ESTADO. SENTENÇA RETIFICADA 

EM PARTE. 1. “ (...) para obter indenização basta que o lesado acione a 

Fazenda Pública e demonstre o nexo causal entre o fato lesivo (comissivo 

e omissivo) e o dano, bem como o seu montante. Comprovados esses dois 

elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar. ” (hely Lopes 

meyrelles. Direito administrativo brasileiro, 14ª ED., editora RT, p. 558/559) 

2. Afasta-se o dano moral quando não resta demonstrado pela autora a 

negligência ou má-fé por parte da administração pública, sendo notória, na 

verdade, a impaciência da espera por parte dela em relação ao tratamento 

necessitado.” (TJMT; RN 147408/2014; Capital; Relª Desª Maria Aparecida 

Ribeiro; Julg. 24/03/2015; DJMT 02/04/2015; Pág. 30) grifos nossos

____________________________________________________________

_

“ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE 

PASSAGEIRA NO INTERIOR DE UM ÔNIBUS. DANOS MORAIS NÃO 

CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS 

JULGADOS IMPROCEDENTES. 1- o dano moral que induz obrigação de 

indenizar deve ser de certa gravidade, com capacidade de efetivamente 

significar um prejuízo moral, para que haja um direito de ação. 2- a queda 

de uma passageira no interior do transporte coletivo, em razão da freada 

brusca do motorista, causando-lhe contusões sem maiores complicações, 

traz, tão-somente, transtornos e aborrecimentos incapazes de atingir bem 

personalíssimo, ainda mais porque a pessoa natural foi socorrida e 

medicada a tempo e modo. 3- as sensações desagradáveis, por si sós, 

que não trazem lesividade a algum direito personalíssimo, não merecerão 

ser indenizadas, e por isso, o provimento é dado à apelação para reformar 

a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. (TJMG; APCV 

1.0079.03.076862-0/0011; Contagem; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. 

Des. Francisco Kupidlowski; Julg. 24/07/2008; DJEMG 02/08/2008) grifos 

nossos

Por fim, no tocante à incidência da multa para a hipótese de 

descumprimento das obrigações, verifica-se que deve ser afastada.

Isso porque a imposição da multa impõe desnecessário ônus aos demais 

destinatários dos serviços prestados pelo SUS, na medida em que retira 

os já insuficientes recursos estatais destinados à saúde, além de perder 

sua intrínseca finalidade, que é a de coagir o devedor renitente ao 

cumprimento da obrigação.

Além disso, a multa é plenamente substituível pelo bloqueio de valores 

destinados à obtenção da tutela específica da obrigação, medida que se 

mostra mais eficaz do que a multa e atende, ainda, com maior inteireza ao 

espírito dos comandos normativos insertos nos artigos 497 e 499, ambos 

do CPC .

Acresça-se que tal medida atende ao princípio da proporcionalidade, por 

retirar dos cofres públicos apenas os valores estritamente necessários ao 

cumprimento da obrigação.

A jurisprudência assim já decidiu, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO/TRATAMENTO - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA AO 

ENTE PÚBLICO - SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ON LINE – MEIO MAIS 

EFICAZ NO CASO CONCRETO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

“O bloqueio de valores na conta corrente do Estado, embora possa 

parecer mais rigoroso, apresenta-se como medida menos onerosa do que 

a imposição da multa diária. (...) A maioria dos componentes da Primeira 

Seção tem considerado possível a concessão de tutela específica para 

determinar o bloqueio de valores em contas públicas a fim de garantir o 

custeio de tratamento médico indispensável, como meio de concretizar o 

princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde. 

(...)” (REsp 868.038/RS; Rel. Min. Eliana Calmon; 2ª. T.; Julg. 27/05/2008, 

DJe 12/06/2008). É possível ao julgador adotar o bloqueio on line de 

valores em contas públicas em substituição à multa diária se, no caso 

concreto, esta providência configurar-se como o meio coercitivo mais 

eficaz para compelir o ente público ao cumprimento da decisão que impõe 
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a entrega de medicamentos.” (TJMT; 3ª Câmara Cível; Agravo nº 

136875/2015, interposto nos autos Apelação/Reexame Necessário nº 

103583/2015; Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro; j. 24/11/2015; DJMT 

10/12/2015; Pág. 65) grifos nossos

____________________________________________________________

_

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO COMINATÓRIA PARA 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS — OBRIGAÇÃO DO ESTADO — 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — 

CABIMENTO — MULTA PUNITIVA — DESNECESSIDADE — EXISTÊNCIA DE 

MEIO MAIS EFICAZ. Cabe ao Estado fornecer os medicamentos para o 

tratamento de pessoa acometida de ansiedade generalizada de difícil 

reparação. Aqui, esperar não é saber (Vandré), o que autoriza, inclusive, 

a antecipação da tutela contra a Fazenda Pública. Desnecessária, todavia, 

a multa punitiva, por existir meio mais eficaz para o cumprimento da ordem 

judicial. Recurso parcialmente provido.” (TJMT; 4ª Câmara Cível; Agravo de 

Instrumento nº 121962/2012; Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; j. 08/01/2013; 

DJMT 21/01/2013; Pág. 65) grifos nossos

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na presente ação, para o fim de rejeitar o pedido de 

condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, 

condenar a ré ENERGISA Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A a 

promover a instalação de nova unidade consumidora (UC) de energia na 

residência do autor, exclusivamente destinada aos equipamentos de home 

care, sem prejuízo da concessão do benefício da TSEE (Tarifa Social de 

Energia Elétrica) já determinada no r. decisum de fls. 48/52, bem como 

condenar os réus Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande 

ao custeio da energia elétrica que exceder aos limites da TSEE na nova 

unidade consumidora que será instalada pela concessionária, sob pena de 

bloqueio, pro rata, de ativos financeiros dos referidos entes públicos para 

tais desideratos, que fica desde logo autorizado em caso de comprovada 

inércia, nos termos dos artigos 497 e 536, caput, do CPC .

Fica excluída a incidência de multa diária e confirmada a r. decisão liminar 

de fls. 48/52, sobretudo no tocante à absoluta vedação à ré ENERGISA de 

suspender o fornecimento da energia elétrica que será instalada na 

residência do autor, a que se destina para os equipamentos de home care, 

sob pena de multa diária desde logo fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais).

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação ao pagamento de custas/despesas processuais, nos 

termos do artigo 141, § 2º, do ECA.

Deixo de condenar os réus ao pagamento dos honorários advocatícios, 

uma vez que a parte autora é assistida pela Defensoria Pública Estadual e, 

nos termos do artigo 135 c/c 39, § 4º, da Constituição Federal, os 

membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente 

por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o 

recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória, mormente 

considerando que a atuação da Defensoria Pública no caso vertente 

deu-se também contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte 

integrante, operando-se verdadeira confusão (artigo 381 do Código Civil).

Nesse sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

 “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – 

DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES – GARANTIA 

FUNDAMENTAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, 

equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, 

deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários 

sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública. Precedente 

deste Tribunal (RAC nº 33060/2014).” (TJ/MT – 4ª Câmara Cível - Apelação 

nº 10399/2015 – Comarca de Tangará da Serra – Rel. Des. José Zuquim 

Nogueira – j. 06/10/2015 – DJE de 03/11/15 – pág. 53) grifos nossos

____________________________________________________________

_

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRATICA – DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO 

PELO MUNICÍPIO — IMPOSSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 

80/2014 - RECURSO DESPROVIDO.

1. " [...] A Emenda Constitucional nº 80/2014, conferiu as mesmas 

prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública (...). Assim, não é mais 

cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor 

da Defensoria, independentemente de qual seja o ente público 

sucumbente." (Ag 129973/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015) 2. 

Agravo Regimental desprovido.” (TJ/MT – 3ª Câmara Cível - Agravo 

Regimental na Apelação/Reexame Necessário nº 55361/2014 – Comarca 

de Sinop – Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak – j. 02/02/2016 – DJE 

de 19/02/16 – pág. 59) grifos nossos

“(...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORA 

ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA EM REEXAME 

PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(...) Descabida a condenação do estado em honorários advocatícios, pois 

a autora foi assistida pela defensoria pública do estado de mato grosso.” 

(TJMT; APL-RN 48716/2012; Capital; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Serly 

Marcondes Alves; Julg. 11/02/2014; DJMT 27/02/2014; Pág. 56) grifos 

nossos

Não havendo interposição de recurso(s) voluntário(s) no prazo legal, 

proceda-se à remessa necessária dos autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para os fins previstos no artigo 496, § 

1º, do CPC c/c Súmula nº 490 do STJ , por se tratar de sentença ilíquida.

Eventual cumprimento provisório da sentença deverá se dar na forma dos 

artigos 520 e seguintes do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive o parquet.

 Cumpra-se.

Várzea Grande, 12 de junho de 2019.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 569988 Nr: 3796-49.2019.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MVTB, LSTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDVG-M, E-CEMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a nova competência fixada pela Resolução TJ-MT/OE nº 09, 

de 25 de julho de 2019, disponibilizada no DJE nº 10.545, de 30/07/2019, 

páginas 15/16, publicada em 31/07/2019 (artigo 4º, § 3º, da Lei nº 

11.419/2006 ), em especial o disposto nos seus artigos 1º e 2º e em seu 

anexo I , bem como considerando as regras insertas nos artigos 43, in 

fine, do CPC e 1º da Portaria nº 29/2019-CM , DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para o processamento e julgamento do presente feito, que tem por objeto 

prestação continuada de saúde pública, em favor do Juízo da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, para onde os autos 

deverão ser imediatamente remetidos com as nossas homenagens para 

regular prosseguimento e análise de eventuais requerimentos pendentes.

Anote-se o necessário junto ao registro, autuação e distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 30 de setembro de 2019.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002004-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAUANA JUDITE SILVA MESQUITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGASSIS SOUZA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT24010/O 

(ADVOGADO(A))

ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA OAB - MT25543/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS DONA DO LAR LTDA (REU)
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PROCESSO n. 1002004-09.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:THAUANA 

JUDITE SILVA MESQUITA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELDER 

MATHEUS CAMPOS TABORDA, AGASSIS SOUZA RODRIGUES DA SILVA 

POLO PASSIVO: LOJAS DONA DO LAR LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 27/02/2020 Hora: 

12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002008-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLE CAMPOS TRASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002008-46.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:IZABELLE 

CAMPOS TRASSI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GERSON LEVY 

RABONE PALMA, BRUNO CARLOS PEIXOTO POLO PASSIVO: OI 

BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 27/02/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002011-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE THIAGO SELINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002011-98.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE THIAGO 

SELINO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 27/02/2020 Hora: 12:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002012-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE LEITE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002012-83.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CLEIDE LEITE 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 27/02/2020 Hora: 12:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002014-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002014-53.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANGELINO DA 

CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE 

SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 27/02/2020 Hora: 13:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002020-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANILZA LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002020-60.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANILZA LIMA 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 27/02/2020 Hora: 13:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002024-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA FERREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002024-97.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SAMARA 

FERREIRA GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 27/02/2020 Hora: 13:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002027-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CRISTINA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002027-52.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUANA CRISTINA 

FERREIRA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

27/02/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002029-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ANDRADE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002029-22.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROSANGELA 

ANDRADE DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIOGO DE 

OLIVEIRA DA CRUZ POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 27/02/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002030-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARILTON BELEM DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1002030-07.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ARILTON BELEM 

DE AGUIAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO DA SILVA 

ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 27/02/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002037-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN CARLOS ROCHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002037-96.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GEAN CARLOS 

ROCHA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 27/02/2020 Hora: 

13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002039-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1002039-66.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELIEL DOS 

SANTOS RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELLI 

OLIVEIRA RIBEIRO POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 27/02/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002043-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY RENATA OLIVEIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002043-06.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EMILLY RENATA 

OLIVEIRA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIOGO DE OLIVEIRA 

DA CRUZ POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 27/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002047-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002047-43.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOANITA 

APARECIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

27/02/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 
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Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002053-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002053-50.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SIMONE 

RODRIGUES DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

28/02/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002056-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DACY JOAO DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002056-05.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DACY JOAO DE 

DEUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE 

SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

27/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002058-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SOARES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002058-72.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCIANO 

SOARES RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIOGO DE 

OLIVEIRA DA CRUZ POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 27/02/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002063-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA ANGELICA HUMBERGER DE MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

 

PROCESSO n. 1002063-94.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:KATIA 

ANGELICA HUMBERGER DE MELLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 28/02/2020 Hora: 12:40 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002064-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA ANGELICA HUMBERGER DE MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1002064-79.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:KATIA 

ANGELICA HUMBERGER DE MELLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 28/02/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003343-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENICE DOMINGAS DE OLIVEIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003343-40.2019.8.11.0001 Intima-se o patrono para manifestar-se a 

cerca do ID - 28279230, no prazo legal. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 23/01/2020 14:28:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010786-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES OAB - MT20328/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 
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1010786-39.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para contrarrazões ao ID 

- 28291324, no prazo legal. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 23/01/2020 14:31:57

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001321-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CRISTINA DE ARRUDA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001321-69.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 27/02/2020 Hora: 14:55 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 23/01/2020 

14:35:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002070-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARYANNE KARLA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO DEL ARCO MACAGNAN OAB - MT5933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002070-86.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARYANNE 

KARLA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO ROGERIO DEL 

ARCO MACAGNAN POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 27/02/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001472-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY MARIA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001472-35.2020.8.11.0002. AUTOR: IRACY MARIA DA COSTA REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Recebo a emenda à inicial (id. 

28239286). Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em que a parte 

requerente afirma ser correntista do Banco do Brasil, ora reclamado, e 

contratou um empréstimo em junho de 2019. Aduz que, por dificuldades 

financeiras, tentou renegociar a dívida, todavia, não obteve êxito e, em 

10/01/2020, teve seu salário e décimo terceiro bloqueados indevidamente 

pela instituição financeira, razão pela qual requer liminarmente a restituição 

em dobro dos valores. Em análise da inicial e da documentação juntada 

nos autos, a parte autora não informa a modalidade de empréstimo 

contratada, tampouco comprovou o pagamento de qualquer parcela da 

dívida, nem mesmo juntou contracheque que demostre a origem dos 

valores (salário e/ou 13º). Deste modo, sopesando tratar-se de verba 

alimentar que, em tese, seria impenhorável, e considerando a necessidade 

de maiores provas para análise da antecipação de tutela, DETERMINO a 

intimação da instituição financeira, por oficial de justiça, para, no prazo de 

48 horas, justificar o bloqueio dos valores na conta corrente n. 31884-1 da 

ag. 2963-7 do Banco do Brasil (localizada na Av. Sen. Filinto Muller, 646, 

Centro Norte - Várzea Grande), de titularidade da parte autora. Por 

economia e celeridade processual, no mesmo ato CITE-SE a parte 

RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento da parte 

reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 

9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na 

inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença 

(art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA 

ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no 

PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicará em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Defiro a 

gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 da Lei 9.099/95. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

RECLAMANTE. Com a informação da instituição financeira, retornem os 

autos conclusos para apreciação do pedido liminar. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISLAINE MARCONI DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001834-37.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, colacionar aos autos procuração com data de emissão 

recente e nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias 

apresentar aos autos a cópia do comprovante de residência ATUALIZADO 

em NOME próprio emitido com no máximo 90 (noventa) dias, conforme art. 

654 §1º, do CC, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 23/01/2020 15:01:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002081-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1002081-18.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CARLOS 

ALBERTO DE FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 27/02/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001856-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADSON ATACADO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO OAB - MT16445-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AUGUSTO RODRIGUES BARBOSA (REQUERIDO)

F.B DE OLIVEIRA TRANSPORTES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001856-95.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, documentos pessoais do Sócio Administrador 

da empresa e procuração com data de emissão, conforme art. 654 §1º, do 

CC, sob pena de indeferimento da inicial, sob pena de indeferimento da 

inicial. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

23/01/2020 15:12:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002086-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1002086-40.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CARLOS 

ALBERTO DE FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 28/02/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002091-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA VENINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002091-62.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DIVINA VENINA 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

27/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014950-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIO MARQUES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1014950-47.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 14/02/2020 Hora: 12:40 

Assinado eletronicamente 22/01/2020 15:30:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015150-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO OCHOVE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO VALDEVINO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015150-54.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 21/02/2020 Hora: 14:25 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 22/01/2020 16:02:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017986-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1017986-97.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 27/02/2020 Hora: 14:25 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

23/01/2020 13:27:21

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001156-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PLASMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PVC INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001156-22.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 27/02/2020 Hora: 14:40 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

23/01/2020 13:30:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013798-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE BERALDO PIZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1013798-61.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para manifestar sob o ID 

28234620, no prazo legal. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY 

MARINHO PORTELA 23/01/2020 13:34:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008335-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DIAS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008335-41.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para contrarrazões ao ID 

28236420, no prazo legal. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY 

MARINHO PORTELA 23/01/2020 13:37:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015005-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER DE PAULA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015005-95.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da recorrida para 

contrarrazões ao ID 28258728, no prazo legal. Assinado eletronicamente 

por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 23/01/2020 13:42:36

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006822-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006822-38.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para manifestar sob o ID - 

28259206, no prazo legal. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY 

MARINHO PORTELA 23/01/2020 13:57:08

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015939-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SANCHES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015939-53.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para manifestar sob o ID - 

28275810, no prazo legal. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY 

MARINHO PORTELA 23/01/2020 14:02:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002107-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DE SOUZA CONSTRUCOES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

PROCESSO n. 1002107-16.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:E. C. DE SOUZA 

CONSTRUCOES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA DE 

PAULA GIACOMINI POLO PASSIVO: Banco Safra S-A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

27/02/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002109-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SARIZA VIEIRA DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARIZA VIEIRA DA SILVA CORREA OAB - MT23434/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002109-83.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SARIZA VIEIRA 

DA SILVA CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SARIZA VIEIRA 

DA SILVA CORREA POLO PASSIVO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE 

BENEFICIOS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 27/02/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020337-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA OLIVEIRA REIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 730 de 852



VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020337-43.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado no 

Mov. retro, sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o 

cancelamento da audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 23/01/2020 16:08:46

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001810-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER FERREIRA GUIMARAES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE DE FATIMA FURINI OAB - MT24249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001810-09.2020.8.11.0002. REQUERENTE: WAGNER FERREIRA 

GUIMARAES MOREIRA REQUERIDO: AXA SEGUROS S.A., HAVAN LOJAS 

DE DEPARTAMENTOS LTDA Vistos. Considerando que o comprovante de 

endereço é documento indispensável à propositura de ação no Juizado 

Especial (art. 4º, inc. III, da Lei 9.099/95), DETERMINO à parte autora que 

emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 319 

e 320 do CPC, devendo trazer aos autos cópia do comprovante de 

residência ATUALIZADO em NOME próprio da requerente e emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, pois a delimitação do referido prazo garante a 

atualidade do endereço da parte, com a definição correta do Juízo 

competente e viabiliza que as intimações ocorram com segurança, a fim de 

evitar que o serviço seja refeito. DETERMINO, ainda, em igual prazo e com 

base no art. 321, parágrafo único do CPC, que a parte autora comprove a 

data de comunicação do sinistro, bem como a data em que recebeu a 

recusa da seguradora, posto que tais informações não constam na inicial 

e nos documentos que a instruem. A não apresentação dos documentos 

na forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). Considerando o tempo necessário para a 

emenda ora determinada, cancelo a audiência designada, evitando a perda 

do ato, a qual será novamente designada após o cumprimento da diligência 

pela parte, se for o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, 

com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006782-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANINA PERES DE FARIAS PRADO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA FIGUEIRA MOYA (REQUERIDO)

 

Intima-se para conhecimento do cancelamento da audiência de 

conciliação, para envio dos autos para decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007432-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA EVANGELHISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 20/08/2019 12:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007109-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA ALVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007109-98.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a Certidão do Oficial de 

Justiça juntado no Mov. retro, sob pena de arquivamento, e por este 

motivo houve o cancelamento da audiência. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 23/01/2020 16:22:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006065-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROCILDA MORAES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006065-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROCILDA MORAES SOARES 

REQUERIDO: ENERGISA/MT Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, aduzindo a parte 

autora que é responsável pela unidade consumidora UC 6/2163640-2, e 

que recebeu duas faturas no mês de março/2019, uma no valor de R$ 

2.488,89 (dois mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove 

centavos) e outra no montante de R$ 1.224,05 (um mil e duzentos e vinte 

quatro reais e cinco centavos), e em contato com a requerida foi 

informada que se tratava de multa por desvio de energia, e tentando 

resolver administrativamente não obteve sucesso. Por essas razões, 

requer a concessão da medida liminar a fim de que a requerida se 

abstenha de efetivar o corte de seu fornecimento, suspenda a cobrança 

do referido débito e se abstenha de negativar seu nome, sob pena de 

multa diária a ser arbitrada. Decido. Compulsando os autos, a priori, 

evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentam-se 

verossímeis, porquanto consta dos documentos juntados o histórico do 

consumo da unidade consumidora da requerente, bem como as duas 

faturas questionadas, constatando-se que realmente distoam da média 

dos demais meses, coadunando com as alegações da requerente, por 

ora, autorizando o deferimento liminar. Nos autos, tem-se como 

PRETENSÃO INICIAL é a ABSTENÇÃO DE CORTE e/ou 

RESTABELECIMENTO da ENERGIA ELÉTRICA, produto indispensável nos 

dias atuais, cuja suspensão abrupta no fornecimento traz ao consumidor 

DANOS de GRAVE e DIFÍCIL REPARAÇÃO. Desse modo, de acordo com a 

DOCUMENTAÇÃO juntada aos autos, bem como a IMPORTÂNCIA do 

FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, não só pelo 

conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, etc., o PERIGO 

da DEMORA está DEMONSTRADO. Friso ainda, que a eventual 

CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a 

situação ao status que ante. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos 

EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, por conseguinte, DETERMINO que a 

parte Requerida se ABSTENHA de realizar o corte no fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/2163640-2 em razão do débito ora discutido, e 

caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O 

FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade consumidora, bem 

como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito ora questionado, e 

que não seja realizada a inscrição do nome da parte reclamante em 
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relação ao mesmo débito até o julgamento final da lide, até ulterior 

deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE a parte 

Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente decisão, 

será o seu representante legal responsabilizado civilmente e criminalmente 

(art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada 

por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do pagamento das 

faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a 

ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do 

ônus da prova, em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intimem-se. Se necessário, 

expeça-se o competente Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 

212 do CPC/2015, ficando autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de 

justiça de plantão, também se necessário. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002112-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002112-38.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:IRACEMA DE 

SOUZA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO JOSÉ 

RICCI BOA VENTURA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 27/02/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006377-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE GRAZIELA DE SOUZA BARBIERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO SILVA SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006377-20.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a AR NEGATIVO, juntado no 

Mov. retro, sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 23/01/2020 16:50:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020333-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTORIA MARIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020333-06.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a AR NEGATIVO, juntado no 

Mov. retro, sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o 

cancelamento da audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 23/01/2020 16:55:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002121-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN SEBASTIAO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002121-97.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RENAN 

SEBASTIAO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 27/02/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009193-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIQUE DEJAVITTE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009193-72.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a AR NEGATIVO, juntado no 

Mov. retro, sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o 

cancelamento da audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 23/01/2020 17:19:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007191-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO RENATO DOMINGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PETERSEN MORETTI OAB - MT7353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007191-32.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a AR NEGATIVO, juntado no 

Mov. retro, sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o 

cancelamento da audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 23/01/2020 17:23:20
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002127-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002127-07.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:PEDRO 

SEBASTIAO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 27/02/2020 Hora: 

16:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001901-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO GONCALO RAMIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001901-02.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, colacionar aos autos procuração com data de emissão, 

conforme art. 654 §1º, do CC, sob pena de indeferimento da inicial. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 23/01/2020 

17:42:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001950-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY MARINHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001950-43.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 23/01/2020 17:48:04

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001910-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIS FONSECA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ANDREA DE OLIVEIRA DE MATTOS OAB - MT25241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001910-61.2020.8.11.0002. REQUERENTE: TAMIRIS FONSECA DE 

MOURA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. INTIME-SE a parte 

autora, para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 320, do Código de Processo Civil, para juntar documento 

que comprove a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito - devendo 

ser a consulta de balcão SERASA/SPC (retirada nos CDLs) e SCPC 

(retirada nas Associações Comerciais), emitido em no máximo 60 

(sessenta) dias, porquanto o documento juntado (id. 28220412) não 

consta a data da inscrição e apresenta período limitado de pesquisa, e 

assim não é possível verificar eventual existência de outras inscrições, 

inviabilizando o pedido de dano moral. DETERMINO, ainda, em igual prazo e 

com base nos mesmos dispositivos acima citados, que a parte autora 

apresente procuração RECENTE outorgada à advogada que subscreve a 

inicial, em conformidade com o que determina o art. 103 e seguintes do 

CPC, porquanto aquela juntada não está assinada (id. 28220033). A não 

apresentação dos documentos na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Considerando 

o tempo necessário para a emenda ora determinada, cancelo a audiência 

designada, evitando a perda do ato, a qual será novamente designada 

após o cumprimento da diligência pela parte, se for o caso. Tendo em vista 

que o presente feito não trata de hipótese de segredo de justiça prevista 

no art. 189 do CPC, procedo à baixa do sigilo imposto na distribuição, bem 

como advirto a parte autora para não juntar os documentos de forma 

sigilosa, pois inviabiliza a análise pela Secretaria deste Juízo. Após o 

decurso do prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, voltem 

os autos conclusos. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010795-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RODRIGUES DA CUNHA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE MATOS ARAUJO OAB - MT18347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1010795-98.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28313431, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 23/01/2020 16:45:43

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015639-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015639-91.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 27690982, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 23/01/2020 16:08:54

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008777-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA DE CARVALHO SILVA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008777-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANA CARLA DE CARVALHO 

SILVA DE MELO REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Visto. O 

processo já foi sentenciado com certidão de transito em julgado. Como não 

há outras providencias, arquive-se o processo com baixa. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002116-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002116-75.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JONAS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Em análise da inicial, verifica-se que não há pedido de 

tutela de urgência. Assim, determino o regular prosseguimento do feito 

com a designação de audiência de conciliação. Defiro a gratuidade de 

justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017826-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ARANTES BENTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1017826-72.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 27/02/2020 Hora: 15:10 

Assinado eletronicamente 23/01/2020 18:37:02

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007531-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA MARIA DO CARMO SIQUEIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007531-73.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IVANA MARIA DO CARMO 

SIQUEIRA MAGALHAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto no ID 25919983, visando à 

correção da decisão proferida no ID 24932776, sob o argumento de que a 

sentença apresenta omissão, sob alegação de que a embargada realizou 

a contratação do serviço normalmente, conforme comprovado por telas 

sistêmicas, que não foram aceitas, e, a negativação ocorreu em razão de 

haver fatura pendente de pagamento, que não foram fundamentados os 

danos alegados, e, por fim deixou de aplicar a Súmula 385/STJ, já que 

existem outros débitos apontados nos órgãos de proteção ao crédito em 

nome da parte reclamante. Os embargos foram interpostos no prazo legal. 

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID 26139841. 

Fundamento e Decido. De início, registro que a finalidade do recurso de 

embargos de declaração é complementar a decisão quando presente 

omissão ou contradição de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Em análise à objeção e o definido pela sentença lançado no ID 24932776, 

verifica-se a inexistência do vício alegado. Compulsando os autos, 

verifica-se que todas as questões trazidas na contestação – ID 22811779, 

foram analisadas na referida sentença, pois a parte não comprovou a 

contratação, trazendo apenas telas sistêmicas, que não podem ser 

aceitas por se tratar de prova unilateral, ou seja, elaborada sem a 

participação da parte autora. Em relação ao abalo moral, restou 

configurado pela negativação indevida, que tem natureza in re ipsa, 

dispensando outras provas além do comprovante de inscrição do nome da 

parte autora em órgão de proteção ao crédito e não consta no extrato 

juntado pela parte autora e nem nos documentos e contestação 

apresentados pela reclamada outras inscrições pré-existentes, sendo 

certo que a parte embargante em momento algum negou a inscrição objeto 

deste processo. Assim, não há que se falar em omissão, restando 

inalterada a sentença. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E NÃO ACOLHO os 

Embargos de Declaração, permanecendo a sentença como foi lançada. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007453-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT20518-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007453-79.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WESLEY RODRIGUES CRUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto no 

ID 25845084, visando à correção da decisão proferida no ID 25137297, 

sob o argumento de que a sentença apresenta omissão, porquanto não 

analisou corretamente a contestação juntada no ID 22788543, em relação 

aos procedimentos adotados por aquela, pois o estorno foi devidamente 

realizado pelo banco, não havendo que se falar em restituição de valor. 

Os embargos foram interpostos no prazo legal. A parte embargada 
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apresentou contrarrazões no ID 26217920. Fundamento e Decido. De 

início, registro que a finalidade do recurso de embargos de declaração é 

complementar a decisão quando presente omissão ou contradição de 

ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. Em análise à objeção e o definido 

pela sentença, verifica-se a inexistência do vício alegado. Compulsando 

os autos, verifica-se que todas as questões trazidas na contestação 

foram abordadas na sentença lançada no evento 54, principalmente em 

relação à restituição do valor, e sobre o suposto estorno que teria 

ocorrido, conforme trecho da sentença abaixo colacionado: (...) Da 

exegese dos documentos que instruíram a petição inicial, verifica-se 

facilmente que, na data de 15/06/2019, o Reclamante realizou o pagamento 

em duplicidade da fatura de energia correspondente ao mês 05/2019 

(representada pelo valor de R$ 179,53). No entanto, embora a Reclamada 

tenha sustentado que o próprio banco efetuou o estorno ao perceber o 

“equívoco”, o fato é que a mesma se limitou em colacionar ao corpo de sua 

defesa o “print” de uma tela sistêmica. Data máxima vênia às sucintas 

considerações defensivas, tenho que, por se tratar de uma prova de 

cunho totalmente unilateral, o mero “print” de uma tela capturada do 

sistema interno da Concessionária de Energia não se revela suficiente 

para comprovar que o valor proveniente do equivocado pagamento em 

duplicidade foi realmente devolvido à pessoa do consumidor ou que 

eventualmente o mesmo não foi creditado na conta da Ré. (...) Ademais, 

de forma diversa dos genéricos argumentos registrados na contestação, 

convém alvitrar a Reclamada que não há como ser exigido do Reclamante 

qualquer prova de que o dinheiro não voltou para sua conta corrente, haja 

vista que os famigerados pagamentos em duplicidade foram efetivados em 

espécie e ainda, a Concessionária não apresentou nenhum comprovante 

de transferência de valores. Como se não bastasse, entendo que 

igualmente não há como exigir qualquer comprovação de que o 

Reclamante chegou a diligenciar na agência/correspondente bancário para 

tentar obter o estorno do valor pago em excesso, pois, além de não ter 

sido orientado pela Concessionária acerca do referido procedimento 

(restando incontestável a falha no dever de informação por parte da 

empresa), os protocolos de atendimento registrados na exordial (que, 

registra-se, não foram devidamente combatidos em sede de contestação) 

demonstram que o mesmo cientificou a Reclamada em mais de uma 

oportunidade acerca do referido pagamento em duplicidade. Ainda que 

tente se esquivar de suas responsabilidades, cumpre ressaltar que, em se 

tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação consumerista 

(ou seja, na qual as condutas dos fornecedores são inequivocadamente 

norteadas pelo princípio do interesse econômico), a Concessionária Ré 

assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, deveria ter 

adotado todas as medidas que se fizessem necessárias para evitar que 

consumidores como o Reclamante fossem prejudicados, o que, 

definitivamente, não é o caso dos autos. A meu ver, no momento em que 

restou cientificada pelo cliente acerca do pagamento em duplicidade da 

fatura correspondente a maio/2019, a Reclamada deveria ter 

providenciado o imediato estorno da importância paga em excesso 

(mediante entrega em espécie ou ainda, transferência do montante em 

uma conta indica pelo Autor) ou ainda, ter proporcionado ao mesmo um 

crédito para ser abatido nas faturas subsequentes. (...) Assim, não há 

que se falar em contradição ou omissão, restando inalterada a sentença, 

frisando-se que o intuito da embargante, na realidade, é rediscutir o mérito, 

o que não cabe nesta esfera. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E NÃO 

ACOLHO os Embargos de Declaração, permanecendo a sentença como 

foi lançada. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009854-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009854-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DIVINO COELHO REQUERIDO: 

AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto no ID 25913075, visando à correção da decisão 

proferida no ID 25509666, sob o argumento de que a sentença apresenta 

erro material, porquanto os danos morais fixados em apenas R$ 2.000,00 

(dois mil reais) deve ser aumentado, levando em consideração o atual 

entendimento da Turma Recursal, e o abalo emocional sofrido. Os 

embargos foram interpostos no prazo legal. A parte embargada 

apresentou contrarrazões no ID 26098820. Fundamento e Decido. De 

início, registro que a finalidade do recurso de embargos de declaração é 

complementar a decisão quando presente omissão ou contradição de 

ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. Em análise à objeção e o definido 

pela sentença, verifica-se a inexistência do vício alegado. Compulsando 

os autos, verifica-se que o valor dos danos morais é de entendimento 

dessa Magistrada a quantia fixada, além do mais levou-se em 

consideração a existência de inscrição posterior, conforme analisado na 

sentença, cujo trecho segue anexado abaixo: (...) Outrossim, se denota 

no extrato juntado pela parte requerente que possuía uma inscrição 

posterior em seu nome, assim não é possível a aplicabilidade do enunciado 

da Súmula 385 do STJ, porém deve ser considerado no momento da 

fixação do quantum indenizatório. Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). (...) Assim, não há que se falar em omissão, restando inalterada 

a sentença. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E NÃO ACOLHO os Embargos 

de Declaração, permanecendo a sentença como foi lançada. A parte 

realizou o depósito da condenação no ID 26346621, sendo assim, 

intime-se a parte embargada para se manifestar, concordando, forneça os 

dados bancários apara a transferência do valor, mediante a expedição de 

alvará, após concluso para extinção do feito. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007992-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FRANCO ROSA (AUTOR(A))

MARIA IDAIR RODRIGUES SILVA ARRUDA (AUTOR(A))

DEVANIL LOPES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007992-45.2019.8.11.0002. AUTOR(A): DEVANIL LOPES DA COSTA, 

ANA PAULA FRANCO ROSA, MARIA IDAIR RODRIGUES SILVA ARRUDA 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO interposto no ID 22377943, visando à correção da 

decisão proferida no ID 21960364, sob o argumento de que ocorreu erro 

material, em relação ao nome das partes, na menção de cobrança de 

verbas rescisórias, vez que o caso trata-se de cobrança de diferença de 

conversão de URV, e por fim, que o processo não pode ser extinto, pois o 

Tribunal possui Provimento em que determina que os juizados julguem 

ação deste objeto independente do valor da causa ou prova pericial, 

pugnando pela modificação da decisão. Os embargos foram interpostos 

no prazo legal. É o Breve Relato. Decido. De início, registro que a finalidade 

do recurso de embargos de declaração é complementar a decisão quando 

presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Não há qualquer erro ou contradição na sentença, porquanto a extinção 

ocorreu por ser este Juizado Especial Cível incompetente para julgar a 

causa, devendo a parte interpor a ação no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, conforme constou na sentença. Assim, CONHEÇO E NÃO 

ACOLHO os embargos de declaração, mantendo a sentença conforme foi 

exarada. Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006782-56.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

JANINA PERES DE FARIAS PRADO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA FIGUEIRA MOYA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006782-56.2019.8.11.0002. INTERESSADO: JANINA PERES DE FARIAS 

PRADO REQUERIDO: JULIANA FIGUEIRA MOYA Vistos etc. Tratam-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no ID 25831844, visando à 

correção da decisão proferida no ID 251127120, sob o argumento de que 

ocorreu erro material, pugnando pela modificação da decisão. Os 

embargos foram interpostos no prazo legal. É o Breve Relato. Decido. De 

início, registro que a finalidade do recurso de embargos de declaração é 

complementar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas 

razões desenvolvidas. Diante do teor da sentença lançada no ID 

251127120, verifica-se que resta razão à embargante, tratando-se de 

nítido equívoco, que por lapso, constou os nomes das partes 

erroneamente. Assim, RECONHEÇO a ocorrência do ERRO MATERIAL da 

decisão lançada no ID 251127120, RETIFICO o ato decisório exarado 

equivocadamente, como suscitado, passando a constar corretamente da 

seguinte forma: (...) Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E 

ENCARGOS proposta por JANINA PERES DE FARIAS PRADO em desfavor 

JULIANA FIGUEIRA MOYA. (...) Ante o exposto, julgo procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada 

JULIANA FIGUEIRA MOYA a pagar para JANINA PERES DE FARIAS 

PRADO o valor de R$ 3.504,93 (três mil quinhentos e quatro reais e 

noventa e três centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com 

o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e assim o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. (...) Assim, CONHEÇO E ACOLHO os embargos de 

declaração, corrigindo o erro material suscitado, mantendo no mais a 

sentença embargada. Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007651-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ALMEIDA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007651-19.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JESSICA ALMEIDA DE 

CASTRO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto no ID 25904973, visando à 

correção da decisão proferida no ID 254248138, sob o argumento de que 

a sentença vindicada apresenta omissão, sob alegação de que 

embargado realizou a contratação do serviço normalmente, conforme 

comprovado por telas sistêmicas anexadas na contestação – ID 

22839079, em que não foram aceitas, e, que nenhum abalo moral foi 

comprovando, tratando-se o embargado de devedor contumaz, e que “o 

presente documento anexado aos autos foi obtido por operadores 

estranhos aos meios oficiais”. Os embargos foram interpostos no prazo 

legal. A parte embargada apresentou contrarrazões no ID 26144897. 

Fundamento e Decido. De início, registro que a finalidade do recurso de 

embargos de declaração é complementar a decisão quando presente 

omissão ou contradição de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Em análise à objeção e o definido pela sentença lançado no ID 254248138, 

verifica-se a inexistência do vício alegado. Compulsando os autos, 

verifica-se que todas as questões trazidas na contestação, foram 

analisadas na referida sentença, pois a parte não comprovou a 

contratação, trazendo apenas telas sistêmicas, que não podem ser 

aceitas por se tratar de prova elaborada de forma unilateral, sem a 

participação da parte reclamante, além do mais a discussão dos autos não 

é sobre o contrato, mas sim de valor não contratado, não negando em 

momento algum a contratação daquele. Em relação ao abalo moral, restou 

configurado pelos diversos descontos realizados indevidamente, 

ressaltando que a parte afirma que o embargado é devedor contumaz, 

entretanto, o pedido desta inicial não cinge em negativação indevida, 

motivo pelo qual nem foi juntado extrato como informou nos embargos. 

Assim, não há que se falar em omissão, restando inalterada a sentença. 

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E NÃO ACOLHO os Embargos de 

Declaração, permanecendo a sentença como foi lançada. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009252-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELISBERTO MARQUES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009252-60.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FELISBERTO MARQUES DO 

AMARAL REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interposto no ID 25831903, visando à correção da decisão proferida no ID 

24930540, sob o argumento de que não foi analisado o pedido contraposto 

realizado em sua contestação – ID 24176741 no valor de R$ 1.026,52 

(hum mil e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos). Os embargos 

foram interpostos no prazo legal. É o Breve Relato. Decido. De início, 

registro que a finalidade do recurso de embargos de declaração é 

complementar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas 

razões desenvolvidas. Não há omissão ou contradição a ser sanada, pois 

a sentença analisou o pedido contraposto assim decidindo: "A parte 

Requerida requer ao final de sua defesa, a condenação da parte 

Requerente para pagamento do débito oriundo da relação contratual, 

todavia o valor apresentado pela empresa reclamada, qual seja, o importe 

de R$ 1.026,52 (um mil e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos), 

difere do valor questionado na inicial, desta feita, deixo de reconhecer o 

pedido, uma vez que a empresa deve adotar as medidas cabíveis para 

cobrança dos valores que estão em aberto pela parte requerente. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. De igual forma, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto realizado pela Requerida, 

conforme fundamentos acima expostos." A parte embargante quer 

modificar a sentença, cujo inconformismo deve ser objeto de recurso 

próprio. Assim, CONHEÇO E NÃO ACOLHO os embargos de declaração, 

mantendo a sentença como lançada. Intimem-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEM Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017247-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS CRISTINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIERO PAULO DE ALMEIDA OAB - MT21280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017247-27.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JONAS CRISTINO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto 

no ID 26377234, visando à correção da decisão proferida no ID 26169394, 

sob o argumento de que ocorreu contradição, vez que o processo foi 

extinto, sob argumento de que possui complexidade, entretanto, afirma 

que o objeto dos autos é corriqueiro nos juizados especiais, não 

demandando de cálculos, pugnando assim pela modificação da decisão. 

Os embargos foram interpostos no prazo legal. É o Breve Relato. Decido. 

De início, registro que a finalidade do recurso de embargos de declaração 

é complementar a decisão quando presente omissão de ponto 

fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. Em análise à objeção e o definido 

pela sentença lançada no ID 26169394, verifica-se a inexistência do vício 

alegado. Compulsando os autos, verifica-se que a declaração de 

incompetência foi devidamente analisada na sentença que extinguiu o 

processo e o entendimento deste Juízo segue o do e. Superior Tribunal de 

Justiça, conforme decisão colacionada na referida sentença. Assim, não 

há que se falar em omissão/contradição, restando inalterada a sentença. 

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E NÃO ACOLHO os Embargos de 

Declaração, permanecendo a sentença como foi lançada. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006792-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ANDREWS CARVALHO AYARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006792-03.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VICTOR ANDREWS 

CARVALHO AYARDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto no ID 25916619, visando à 

correção da decisão proferida no ID 25214662, sob o argumento de que a 

sentença vindicada apresenta omissão, sob alegação de que embargado 

realizou a contratação do serviço normalmente, conforme comprovado por 

telas sistêmicas em que constam extrato de consumo, endereço do 

embargado e seus dados pessoais, que não foram aceitas, e, a 

negativação ocorreu em razão de haver fatura pendente de pagamento, 

aduz que os danos morais não foram fundamentados, além do mais o 

extrato anexado não possui veracidade, devendo ser aplicada a Súmula 

385/STJ, já que existem outros débitos apontados nos órgãos de proteção 

ao crédito em nome da parte reclamante, fato que o próprio juízo poderia 

ter verificado com acesso que tem no CDL. Os embargos foram 

interpostos no prazo legal. A parte embargada apresentou contrarrazões 

no ID 26160866, requerendo a aplicação de multa por se tratarem de 

embargos protelatórios. Fundamento e Decido. De início, registro que a 

finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar a 

decisão quando presente omissão ou contradição de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas 

razões desenvolvidas. Em análise à objeção e o definido pela sentença 

lançado no ID 25214662, verifica-se a inexistência do vício alegado. 

Compulsando os autos, verifica-se que todas as questões trazidas na 

contestação – ID 22728616, foram analisadas na referida sentença, pois a 

parte não comprovou a contratação, trazendo apenas telas sistêmicas, 

que não podem ser aceitas por se tratar de proa unilateral, sem a 

participação da parte reclamante. Em relação ao abalo moral, restou 

configurado pela negativação indevida, sendo quantificado de acordo ao 

caso concreto, em razão de possuir outras inscrições, mas a discutida no 

processo é preexistente, e, além do mais o extrato anexado na inicial é o 

formato aceito por este juízo, não sendo necessário apresentar outro. 

Assim, não há que se falar em omissão, restando inalterada a sentença, 

frisando-se que o intuito do embargante, na realidade, é rediscutir o mérito, 

o que não cabe nesta esfera. INDEFIRO também o pedido da parte 

embargada, em relação a multa, pois não verifico a intenção da parte 

embargante em protelar o andamento da ação, mediante a propositura dos 

embargos de declaração. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E ACOLHO os 

Embargos de Declaração, permanecendo a sentença como foi lançada. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007432-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA EVANGELHISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007432-06.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCINDA EVANGELHISTA DE 

LIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interposto no ID 25881322, visando à correção da decisão proferida no ID 

25278456, sob o argumento de que não foi analisado o pedido contraposto 

e a condenação em litigância de má-fé formulada em sua contestação no 

ID 22882416. Os embargos foram interpostos no prazo legal. A parte 

embargada apresentou contrarrazões no ID 26204692, requerendo a 

aplicação de multa por se tratarem de embargos protelatórios. É o Breve 

Relato. Decido. De início, registro que a finalidade do recurso de embargos 

de declaração é complementar a decisão quando presente omissão de 

ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. Assim, RECONHEÇO a ocorrência 

da omissão, na decisão lançada no ID 25278456, e RETIFICO o decisório 

lançado equivocadamente, passando a constar corretamente da seguinte 

forma após o parágrafo: “Portanto, dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos, tampouco em danos morais, pois a negativação 

tem contornos de legitimidade”. (...) No que concerne ao pedido 

contraposto apresentado na contestação de R$ 1.369,73 (um mil e 

trezentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos), não está de 

acordo com o pedido formulado na inicial, em que o autor não reconhece o 

débito de R$ 19,06 (dezenove reais e seis centavos), MOTIVO PELO 

QUAL INDEFIRO, em razão de não haver qualquer relação entre o pedido 

contraposto com o da inicial. Sobre o pedido de condenação da parte 

reclamante em litigância de má-fé, NÃO MERECE PROSPERAR, tendo em 

vista que ficou configurado nos autos, que a parte autora confirma a 

contratação com a reclamada implicitamente, conforme disposto na 

sentença: “Como dito, em sua peça inicial a parte requerente sustenta que 

teve seu nome negativado, todavia, não possuía débito, portanto, 

reconhecendo implicitamente a contratação com a empresa requerida”. 

(...). Assim, CONHEÇO E ACOLHO os embargos de declaração, 

completando a sentença, mantendo mais o seu teor. Intimem-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEM Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007391-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ACACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT20518-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007391-39.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MANOEL ACACIO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto no 

ID 25890488, visando à correção da decisão proferida no ID 25475788, 

sob o argumento de que a sentença apresenta omissão, porquanto não 

analisou corretamente a contestação juntada no ID 22718707, em relação 

aos documentos juntados, como histórico de contas, ficha cadastral, e, 

ainda, sobre a existência de outra inscrição. Os embargos foram 

interpostos no prazo legal. A parte embargada apresentou contrarrazões 

no ID 26609002. Fundamento e Decido. De início, registro que a finalidade 

do recurso de embargos de declaração é complementar a decisão quando 

presente omissão ou contradição de ponto fundamental, contradição entre 

a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões 

desenvolvidas. Em análise à objeção e o definido pela sentença, 

verifica-se a inexistência do vício alegado. Compulsando os autos, 

verifica-se que todas as questões trazidas na contestação foram 

abordadas na sentença lançada no ID 25475788, principalmente em 

relação aos documentos mencionados, e a inscrição discutida nos autos 

ser pré-existente, conforme trecho da sentença abaixo colacionado: (...) 

A empresa Ré juntou em sua contestação: Ficha cadastral, histórico de 

consumo, histórico de contas arrecadadas, ordens de serviço. A inversão 

do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito do reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a 

ela. In casu, tenho que a parte Reclamada não conseguiu demonstrar se a 

parte autora efetivamente contratou os seus serviços, sendo responsável 

pela UC 6/2638760 – 5. (...) Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 1.000,00, 

posto que o autor possui outra negativação posterior que não foi 

comprovada ser ilegítima. (...) Assim, não há que se falar em contradição 

ou omissão, restando inalterada a sentença, frisando-se que o intuito da 

embargante, na realidade, é rediscutir o mérito, o que não cabe nesta 

esfera. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO e NÃO ACOLHO os Embargos de 

Declaração, permanecendo a sentença como foi lançada. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010709-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010709-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUZIA MARIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto no 

ID 26696861, visando à correção da decisão proferida no ID 26009030, 

sob o argumento de que não foi analisado o pedido contraposto realizado 

em sua contestação – ID 24808699 no valor de R$ 1.525,50 (um mil e 

quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos). Os embargos 

foram interpostos no prazo legal. É o Breve Relato. Decido. De início, 

registro que a finalidade do recurso de embargos de declaração é 

complementar a decisão quando presente omissão ou contradição de 

ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. Em análise à objeção e o definido 

pela sentença, verifica-se a inexistência do vício alegado. Compulsando 

os autos, verifica-se que todas as questões trazidas na contestação 

foram abordadas na sentença lançada no ID 26009030, principalmente em 

relação ao pedido contraposto, conforme trecho da sentença abaixo 

colacionado: (...) A parte Requerida requer ao final de sua defesa, a 

condenação da parte Requerente para pagamento do débito oriundo da 

relação contratual, todavia o valor apresentado pela empresa reclamada, 

qual seja, o importe de R$ 1.525,50 (um mil e quinhentos e vinte e cinco 

reais e cinquenta centavos), difere do valor questionado na inicial, desta 

feita, deixo de reconhecer o pedido, uma vez que a empresa deve adotar 

as medidas cabíveis para cobrança dos valores que estão em aberto pela 

parte requerente. (...) Assim, não há que se falar em contradição ou 

omissão, restando inalterada a sentença, frisando-se que o intuito da 

embargante, na realidade, é rediscutir o mérito, o que não cabe nesta 

esfera. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E NÃO ACOLHO os Embargos de 

Declaração, permanecendo a sentença como foi lançada. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006681-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA REGINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006681-19.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SELMA REGINA DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto no ID 25881718, visando à correção da decisão 

proferida no ID 25273693, sob o argumento de que existe contrato entre 

as partes, conforme comprovam os áudios em anexo apresentados 

apenas nesta oportunidade, requerendo a total improcedência dos pedidos 

iniciais. Os embargos foram interpostos no prazo legal. A parte embargada 

apresentou contrarrazões no ID 26164974, não impugnando os áudios 

trazidos. É o Breve Relato. Decido. De início, registro que a finalidade do 

recurso de embargos de declaração é complementar a decisão quando 

presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 

No caso, a parte embargante trouxe os áudios nos embargos de 

declaração, os quais demonstram claramente a contratação do plano 

telefônico, sendo assim, tenho que deve ser levado em consideração o 

fato de que ao magistrado é dado o poder de adotar, “...em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” ( Lei nº. 9.099/95, art. 6.º), sendo 

possível, portanto, a interpretação probatória. Assim, diante do teor da 

sentença e das provas trazidas neste momento, verifica-se que resta 

razão à embargante, assim, RECONHEÇO a contradição/omissão na 

decisão lançada no ID 25273693, e RETIFICO o ato decisório exarado, 

passando a constar corretamente da seguinte forma: Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Das Preliminares. A preliminar arguida pela Reclamada 

não tem o condão de obstar o julgamento da causa. Por este motivo rejeito 

a preliminar. Mérito A parte autora propôs AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Mérito Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação ao débito no valor de R$ 144,61 (cento e 

quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos), desconhecendo por 

completo o débito. A parte requerida, em sua contestação, assevera que a 

inclusão do nome da parte requerente nos órgão de proteção ao crédito é 

decorrente de sua inadimplência junto ao plano controle que não quitou, 

aduz ainda que os fatos narrados pela parte requerente não são capazes 

de causar prejuízos e inexiste comprovação de qualquer conduta ilícita ou 

abusiva pela parte requerida, bem como não deve ser aplicado neste caso 
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à inversão do ônus da prova, visto que não há um mínimo de 

verossimilhança nas alegações da parte requerente. Ao final pugna pela 

improcedência dos pedidos. Ressalta-se que a parte reclamante nada 

manifesta em suas contrarrazões, em relação aos áudios anexados, 

rebatendo apenas ao fato da rediscussão do mérito e telas sistêmicas. 

Compulsando-se os autos, com o áudio constante como prova nos autos, 

verifica-se que resta razão à parte requerida, pois a reclamante contratou 

os serviços da reclamada, vez que no áudio anexado no ID 25881719, a 

partir do minuto 1:28 a reclamante confirma todos os seus documentos, 

como CPF, nome completo, genitora, data de nascimento, endereço, os 

quais são os mesmos constantes na inicial, e, no minuto 8:37 confirma a 

contratação do plano para seu telefone e final 8255. Assim, diante das 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito 

dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma 

narrada na contestação. No contexto dos autos, verifica-se que a parte 

reclamada carreou aos autos o áudio que COMPROVAM a origem do 

DÉBITO discutido, demonstrando, assim, que a negativação é legítima. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de ter em mãos o áudio apresentado, que ratificam a origem do débito, 

certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, nos inciso II e III, do art. 80, do CPC. Neste 

ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de 

má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade processual. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, 

também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, 

pagamento de honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante 

de R$ 2.000,00, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Em caso de 

pagamento do valor da condenação/transação, com a concordância da 

parte credora, sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde 

já autorizado a sua expedição, observando-se em caso de transferência 

para a conta do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes 

para "receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Publicada no 

Sistema Projudi. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito Assim, CONHEÇO E ACOLHO os embargos 

de declaração. Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEM Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006065-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROCILDA MORAES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006065-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROCILDA MORAES SOARES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela 

reclamante no ID 25910596, e pela reclamada no ID 25997801, ambos 

visam à correção da decisão proferida evento ID 25613041, sob o 

argumento da ocorrência de contradição, na medida em que a sentença 

não concedeu danos morais, e foi fixada a quantia de R$ 8.000,00 mil 

reais no dispositivo, e, ainda, o valor em que foi declarada a inexistência 

do débito, não é o mesmo valor apresentado na inicial, pugnando pela 

modificação da decisão. Os embargos foram interpostos no prazo legal. 

Contrarrazões do requerente no ID 26343194 e do reclamado no ID 

26252086. É o Breve Relato. Decido. De início, registro que a finalidade do 

recurso de embargos de declaração é complementar a decisão quando 

presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Saliento que esta correção poderia ser realizada mediante a apresentação 

de uma SIMPLES PETIÇÃO, não havendo a necessidade de oposição dos 

Embargos ora apresentados. Assim, RECONHEÇO a ocorrência de ERRO 

MATERIAL da decisão lançada no ID 25613041, RETIFICO o ato decisório 

exarado equivocadamente, como suscitado, passando a constar 

corretamente da seguinte o dispositivo: Caso o aparelho celular (objeto 

desta ação) esteja em posse da reclamante, esta deverá colocá-lo à 

disposição das reclamadas, quando da restituição do valor pago. (...) 

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao 

mérito da lide, com amparo no que preconiza o artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, para: 1) DECLARAR a 

inexigibilidade dos débitos nas quantias de R$ 2.488,89 (dois mil e 

quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos) e outra no 

montante de R$ 1.224,05 (um mil e duzentos e vinte quatro reais e cinco 

centavos); apurados irregularmente a título de recuperação de consumo. 

(...) Assim, CONHEÇO E ACOLHO os embargos de declaração interpostos, 

corrigindo os erros materiais indicados, mantendo no mais a sentença 

embargada. Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006299-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA ABADIA SILVA ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO OAB - MT24362-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006299-26.2019.8.11.0002. INTERESSADO: THAINA ABADIA SILVA 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interposto no ID 24199822, visando à correção da decisão proferida no ID 

236853203, sob o argumento de que ocorreu erro material, na medida em 

o processo foi extinto por contumácia, mas a audiência marcada para o 

dia 08/08/2019 foi redesignada para o dia 26/08/2019, entretanto o ato foi 

realizado indevidamente na data antiga. Os embargos foram interpostos no 

prazo legal. A parte embargada apresentou contrarrazões no ID 26549729 

É o Breve Relato. Decido. De início, registro que a finalidade do recurso de 

embargos de declaração é complementar a decisão quando presente 

omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a 

conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Diante do teor da 

sentença lançada no ID 236853203, verifica-se que resta razão à 

embargante, tratando-se de nítido equívoco. Assim, RECONHEÇO a 

ocorrência do ERRO MATERIAL da decisão lançada no ID 236853203, 

RETIFICO o decisório exarado equivocadamente, como suscitado, 

passando a constar corretamente da seguinte forma: Vistos etc. Em 

análise dos autos, verifico que por um lapso a audiência foi realizada na 

data errada – 0/08/2019, já que esta foi redesignada para o dia 26/8/2019, 

sendo assim, DESIGNE-SE nova data para a realização de audiência de 

conciliação, com a devida INTIMAÇÃO das partes, na forma da lei. 

Intime-se. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito Assim, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração, 

corrigindo o erro material indicado. Intimem-se. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009940-22.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

LAURINE MARIA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA MENDES FRANCO OAB - MT26409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009940-22.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LAURINE MARIA DE 

MAGALHAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interposto no ID 26627020, visando à correção da decisão proferida no ID 

25709595, sob o argumento de que a sentença apresenta omissão, 

porquanto os danos morais devem ser reduzidos sob pena de acarretar o 

enriquecimento ilícito da parte embargada, levando em consideração a 

extensão do dano, já que a restrição realizada é apenas no valor de R$ 

61,10 (sessenta e um reais e dez centavos). Os embargos foram 

interpostos no prazo legal. A parte embargada apresentou contrarrazões 

no ID 26636424, requerendo a aplicação de multa por se tratarem de 

embargos protelatórios. Fundamento e Decido. De início, registro que a 

finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar a 

decisão quando presente omissão ou contradição de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas 

razões desenvolvidas. Em análise à objeção e o definido pela sentença, 

verifica-se a inexistência do vício alegado. Compulsando os autos, 

verifica-se que o valor dos danos morais foi fixado dentro dos parametros 

deste Juízo, nos casos de ausência de comprovação da contratação dos 

serviços, e negativação indevida, não havendo que se falar em 

enriquecimento ilícito, querendo a parte, em verdade, rediscutir o mérito, o 

que deve ser objeto de recurso próprio. Assim, não há que se falar em 

omissão, restando inalterada a sentença. INDEFIRO também o pedido da 

parte embargada, em relação à multa, pois não verifico a intenção da parte 

embargante em protelar o andamento da ação, mediante a propositura dos 

embargos de declaração. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E NÃO ACOLHO 

os Embargos de Declaração, permanecendo a sentença como foi lançada. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011246-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALONSO DE ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011246-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: THIAGO ALONSO DE 

ALMEIDA E SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto no ID 26769201, 

visando à correção da decisão proferida no ID 26300878, sob o 

argumento de que a sentença vindicada apresenta omissão, sob alegação 

de que o embargado realizou a contratação do serviço normalmente, 

conforme comprovado por telas sistêmicas trazidas com a contestação – 

ID 25112503, ocasionando a negativação por haver fatura pendente de 

pagamento, e, ainda, que não foram fundamentados os danos alegados, 

vez que nenhum abalo moral pode ser apenas presumido. Os embargos 

foram interpostos no prazo legal. Fundamento e Decido. De início, registro 

que a finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar a 

decisão quando presente omissão ou contradição de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas 

razões desenvolvidas. Compulsando os autos, verifica-se que todas as 

questões trazidas na contestação – ID 25112503, foram analisadas na 

referida sentença, pois a parte não comprovou a contratação, trazendo 

apenas telas sistêmicas, que não podem ser aceitas por se tratar de 

prova unilateral, elaborada sem a participação da parte autora. Em relação 

ao abalo moral, restou configurado pela negativação indevida, sendo 

quantificado de acordo ao caso concreto, em razão de possuir outras 

inscrições, mas a discutida no processo é preexistente, e, além do mais o 

extrato anexado na inicial é o formato aceito por este juízo, não sendo 

necessário apresentar outro. Assim, não há que se falar em omissão, 

restando inalterada a sentença, frisando-se que o intuito do embargante, 

na realidade, é rediscutir o mérito, o que não cabe nesta esfera. ANTE O 

EXPOSTO, CONHEÇO E NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração, 

permanecendo a sentença como foi lançada. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010354-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON CONCEICAO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010354-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOELSON CONCEICAO DA 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto no ID 26768649, visando à correção da decisão 

proferida no ID 26155337, sob o argumento de que a sentença vindicada 

apresenta omissão, sob alegação de que o embargado realizou a 

contratação do serviço normalmente, conforme comprovado por telas 

sistêmicas trazidas com a contestação – ID 24668724 ocasionando a 

negativação por haver fatura pendente de pagamento, e, ainda, que não 

foram fundamentados os danos alegados, vez que nenhum abalo moral 

pode ser apenas presumido. Os embargos foram interpostos no prazo 

legal. Fundamento e Decido. De início, registro que a finalidade do recurso 

de embargos de declaração é complementar a decisão quando presente 

omissão ou contradição de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Compulsando os autos, verifica-se que todas as questões trazidas na 

contestação ID 24668724, foram analisadas na referida sentença, pois a 

parte não comprovou a contratação, trazendo apenas telas sistêmicas, 

que podem ser aceitas, por se tratar de prova unilateral elaborada sem a 

participação da parte autora. Importante frisar, que mesmo a contratação 

sendo via Call Center, e que o prazo para manter em seu arquivo é 06 

meses, não muda o entendimento deste Juízo, vez que a única prova 

anexada são telas sistêmicas, e, conforme mencionado acima não podem 

ser aceitas. Da jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA 

DA RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO 

CPC) – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE 

NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE 

IPSA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – VERBA INDENIZATÓRIA 

FIXADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo discussão a respeito da efetiva 

prestação de serviços de TELEFONIA pela concessionária, compete a 

esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos 

para tanto. No caso, a autora nega tenha CONTRATO os serviços de 

TELEFONIA fixa e a ré afirma que a contratação ocorreu por meio do Call 

Center. Assim, diante da negativa de contratação, cabia à operadora a 

juntada da gravação para comprovar o alegado, ônus do qual não se 

desincumbiu, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC. Demonstrado o 

ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de 

proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de 
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indenizar, independentemente da PROVA de prejuízo, porque, nesta 

hipótese, o dano é presumido. O valor fixado a título de dano moral deve 

assegurar o caráter punitivo-pedagógico da sanção pecuniária, 

observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os 

parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal. (N.U 

0023298-13.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). Em relação ao 

abalo moral, restou configurado pela negativação indevida, tratando-se de 

única, cujo extrato anexado na inicial é o formato aceito por este juízo, não 

sendo necessário apresentar outro. Assim, não há que se falar em 

omissão, restando inalterada a sentença, frisando-se que o intuito do 

embargante, na realidade, é rediscutir o mérito, o que não cabe nesta 

esfera. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E NÃO ACOLHO os Embargos de 

Declaração, permanecendo a sentença como foi lançada. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010227-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010227-82.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JULIANO ALVES SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Tratamse de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no 

ID 26771364, visando à correção da decisão proferida no ID 25989871, 

sob o argumento de que a sentença apresenta omissão, sob alegação de 

que o embargado em sua contestação - ID 24876976 realizou a 

contratação do serviço normalmente, conforme comprovado por telas 

sistêmicas, que não foram aceitas, e, a negativação ocorreu em razão de 

haver fatura pendente de pagamento, e, ainda, que não foram 

fundamentados os danos alegados, vez que nenhum abalo moral pode ser 

apenas presumido. Os embargos foram interpostos no prazo legal. 

Fundamento e Decido. De início, registro que a finalidade do recurso de 

embargos de declaração é complementar a decisão quando presente 

omissão ou contradição de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Compulsando os autos, verifica-se que todas as questões trazidas na 

contestação ID 24876976, foram analisadas na referida sentença, pois a 

parte não comprovou a contratação, trazendo apenas telas sistêmicas, 

que não podem ser aceitas por se tratar de prova unilateral, elaborada 

sem a participação da parte autora. Importante frisar, que mesmo a 

contratação sendo via Call Center, e que o prazo para manter em seu 

arquivo é 06 meses, não muda o entendimento deste juízo, vez que a 

única prova anexada são telas sistêmicas, e, conforme mencionado acima 

não podem ser aceitas. Da jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA 

DA RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO 

CPC) – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE 

NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE 

IPSA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – VERBA INDENIZATÓRIA 

FIXADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo discussão a respeito da efetiva 

prestação de serviços de TELEFONIA pela concessionária, compete a 

esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos 

para tanto. No caso, a autora nega tenha CONTRATO os serviços de 

TELEFONIA fixa e a ré afirma que a contratação ocorreu por meio do Call 

Center. Assim, diante da negativa de contratação, cabia à operadora a 

juntada da gravação para comprovar o alegado, ônus do qual não se 

desincumbiu, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC. Demonstrado o 

ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de 

proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de 

indenizar, independentemente da PROVA de prejuízo, porque, nesta 

hipótese, o dano é presumido. O valor fixado a título de dano moral deve 

assegurar o caráter punitivo-pedagógico da sanção pecuniária, 

observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os 

parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal. (N.U 

0023298-13.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). Em relação ao 

abalo moral, restou configurado pela negativação indevida, não havendo a 

necessidade de outras provas além do comprovante da inscrição do 

débito no órgão de proteção ao crédito. Assim, não há que se falar em 

omissão, restando inalterada a sentença, frisando-se que o intuito do 

embargante, na realidade, é rediscutir o mérito, o que não cabe nesta 

esfera. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E NÃO ACOLHO os Embargos de 

Declaração, permanecendo a sentença como foi lançada. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001563-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O MATO GROSSO JORNAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

LAERTE LANNES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

liminar ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001563-28.2020.8.11.0002. REQUERENTE: IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA 

REQUERIDO: LAERTE LANNES DA COSTA, O MATO GROSSO JORNAL 

LTDA - EPP Vistos. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS na qual a parte autora aduz que é vereador neste Município de 

Várzea Grande e os reclamados veicularam matéria jornalística intitulada 

“Câmara da Vergonha”, noticiando fatos do qual o autor não participou, 

todavia, incluíram sua imagem na publicação, restando prejudicado moral e 

profissionalmente, posto que jamais praticou qualquer ato ilício no 

exercício da vereança. Por tais motivos, requer liminarmente que seja 

determinado aos requeridos a retirada da imagem publicada no site, bem 

como procedam à retratação nos meios de comunicação acerca do 

requerente. Decido. Analisado os autos, verifico que não deve prosperar 

o pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste momento, 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, dispensando o mínimo de contraditório 

sobre os fatos e a regular produção da prova, porquanto se constata, 

pela análise da prova até então acostada ao feito, que a matéria 

jornalística nem mesmo cita o nome do autor, bem como a imagem 

publicada trata-se de edição em que aparecem todos os vereadores 

membros da Câmara Municipal de Várzea Grande. Em pesquisa à 

jurisprudência, em casos como o dos autos, colhem-se vários julgados 

que, pela analogia ao do presente feito, cito: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO 

DE RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE SITE DA INTERNET – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DE DOLO DE OFENSA À IMAGEM 

DAS PESSOAS CITADAS NA MATÉRIA – DIREITO À HONRA E À IMAGEM – 

LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO – PONDERAÇÃO DE 

DIREITOS FUNDAMENTAIS – PREVALÊNCIA DO DIREITO À INFORMAÇÃO – 

RECURSO DESPROVIDO. 1) Em não havendo comprovação cabal de 

ofensa à imagem e honra das pessoas citadas em matéria jornalística 

publicada em site de notícias da internet, não há se falar em concessão de 

medida liminar para retirada da matéria do ar. Necessidade de instrução 

processual em que sejam observados os princípios do contraditório e 

ampla defesa, para eventual comprovação do alegado pela parte que se 

diz prejudicada pela notícia. 2) No caso de choque entre direitos 

fundamentais que se revestem da mesma proteção, a saber, a 

constitucional, há a necessidade de se ponderar referidos direitos para se 

chegar à conclusão sobre qual deve prevalecer. Na hipótese de haver 

alegação de violação de direito à honra e imagem (sem prova cabal de sua 
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ocorrência), em detrimento do direito fundamental de liberdade de 

manifestação do pensamento e de comunicação, este último prevalece, 

tendo em vista que a própria Constituição da República veda a censura a 

tais manifestações, mormente no caso dos autos, em que a medida 

requerida é de caráter liminar, sem que haja um mínimo de demonstração 

da alegada ofensa a direitos da personalidade dos Recorrentes. 

Precedentes do STJ. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJMS. Agravo 

de Instrumento n. 1415057-44.2015.8.12.0000, Campo Grande, 3ª Câmara 

Cível, Relator (a): Des. Nélio Stábile, j: 21/02/2017, p: 21/02/2017). (grifo 

nosso). Cumpre ressaltar que a ementa citada espelha o recente 

entendimento dos Tribunais pátrios, quando o que está em análise é 

pedido liminar, sem a instrução processual ainda perpetrada. Ademais, 

NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou 

EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente. Assim, é 

sensato que se aguarde a sessão de conciliação e o regular 

encaminhamento processual, assegurando à parte requerida o regular 

contraditório sobre os fatos descritos. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, eis que ausente os requisitos que 

a autorizam, assegurando o indispensável contraditório a ser obtido no 

curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS 

da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001416-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO SILVA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

18K WATCHES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE RELOGIOS 

LTDA - EPP (REU)

PROLOG COMERCIAL LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001416-02.2020.8.11.0002. AUTOR: RODOLFO SILVA GARCIA REU: 18K 

WATCHES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE RELOGIOS LTDA - 

EPP, PROLOG COMERCIAL LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA na qual a parte autora aduz que possui 

conta na corretora de criptomoedas ora reclamada, cujo saldo seria de R$ 

13.018,66 (US$ 3.112,28), todavia, recentemente a empresa encerrou 

suas operações e não restituiu os valores ao reclamante, razão pela qual 

requer liminarmente a penhora via sistema BacenJud em desfavor da 

pessoa jurídica e demais reclamados, por entender haver solidariedade. 

Analisado os autos, verifico que não deve prosperar o pedido da tutela 

suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a 

regular produção da prova, porquanto, em que pese o fato das 

transações se darem de forma virtual e das evidências da negociação da 

parte autora com a primeira requerida, já acostadas ao feito, entendo 

imprescindível, por cautela jurídica, a manifestação da outra parte para se 

confirmar a relação jurídica entre ambas e sua consequente constituição, 

mesmo porque pelas próprias informações trazidas pelo autor, bem como 

pelas colhidas na esfera econômica atual, constata-se a existência de 

outras situações e fatores que devem ser examinados, ressaltando-se 

que, por ora, é frágil a comprovação de título executivo devidamente 

constituído a embasar a medida extrema de penhora via BACENJUD, 

restando, assim, necessária a instauração do contraditório para maior 

segurança jurídica da decisão. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não 

possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao 

FINAL, julgada procedente. Assim, é sensato que se aguarde a sessão de 

conciliação e o regular encaminhamento processual, assegurando à parte 

requerida o regular contraditório sobre os fatos descritos. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, eis que ausente 

os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável contraditório 

a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte 

RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento da parte 

reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 

9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na 

inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença 

(art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA 

ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no 

PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012683-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORREA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012683-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TATIANE CORREA BATISTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto no 

ID 26781297, visando à correção da decisão proferida no ID 26428311, 

sob o argumento de que ocorreu omissão na referida sentença, porquanto 

não analisou o seu pedido de condenação em litigância de má-fé. Os 

embargos foram interpostos no prazo legal. A parte embargada 

apresentou contrarrazões no ID 27104820, requerendo a aplicação de 

multa por se tratarem de embargos protelatórios. É o Breve Relato. Decido. 

De início, registro que a finalidade do recurso de embargos de declaração 

é complementar a decisão quando presente omissão de ponto 

fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. Diante do teor da sentença 

verifica-se que resta razão à embargante, assim, RECONHEÇO a omissão 

na decisão lançada no ID 26428311, e RETIFICO o ato decisório exarado 

equivocadamente, como suscitado, passando a constar corretamente da 

seguinte forma após o parágrafo: “Assim, na ausência de indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação era indevido, 

presume-se correta a alegação mencionada na contestação”. Em relação 

ao pedido de condenação da parte reclamante em litigância de má-fé, NÃO 

MERECE PROSPERAR, tendo em vista que ficou configurado nos autos, 

que a parte autora confirma a contratação com a reclamada, não 

concordando apenas em relação aos valores cobrados por esta, e a 

negativação inserida em seu nome. (...) Assim, CONHEÇO e ACOLHO os 

embargos de declaração, corrigindo a omissão indicado. Intimem-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016756-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1016756-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SEBASTIANA DA COSTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Diante da informação (id. 28273381) de descumprimento 

da liminar deferida (id. 25806175), mantida pela sentença (id. 27709945), 

determino que a reclamada IMEDIATAMENTE RESTABELEÇA EM ATÉ 04 

HORAS O FORNECIMENTO da energia elétrica da unidade consumidora UC 

6/1340523-8. Fixo a multa pelo descumprimento da decisão, como 

suscitado, em R$ 1.000,00 (um mil reais), não ultrapassando o limite de R$ 

10.000,00. A presente decisão vale com mandado, devendo ser cumprido 

no plantão, se necessário. Cumpra-se. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLETA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000914-63.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ANACLETA SANTANA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. É o Breve Relato. Decido. Após detida análise dos 

autos, verificou-se que a presente ação tem por objeto reparação de 

danos e a parte requerente reside no distrito de Varginha, Comarca de 

Santo Antônio do Leveger (id. 27949467), assim, este juízo é 

absolutamente incompetente, nos termos do art. 4º, inc. III, da Lei 9.099/95. 

Isto posto, JULGO e DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO com fundamento no artigo 51, inc. III, da Lei 9.099/95. Sem 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Procedam-se às anotações e baixas pertinentes. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019420-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RAMOS DEVAUX (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019420-24.2019.8.11.0002. INTERESSADO: TATIANE RAMOS DEVAUX 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, 

verificando que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo 

que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 487, III, b 

do CPC. O acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte 

credora. Em havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ 

JUDICIAL na forma requerida, desde que juntado ao processo instrumento 

procuratório com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016283-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DE SOUSA CESARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016283-34.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUANA DE SOUSA CESARIO 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto 

que as partes TRANSIGIRAM e, verificando que as cláusulas da avença 

estão regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do 

ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com escoro no art. 487, III, b do CPC. O acordo estabelece o 

cumprimento direto em favor da parte credora. Em havendo necessidade, 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, desde 

que juntado ao processo instrumento procuratório com poderes para 

“receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com 

as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010682-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILETE GONCALINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010682-47.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JUCILETE GONCALINA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, verificando 

que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

a transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. O 

acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte credora, o qual 
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já foi realizado. Proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007073-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEI RODRIGUES DE ALMEIDA FOGACA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007073-56.2019.8.11.0002. INTERESSADO: ROSELEI RODRIGUES DE 

ALMEIDA FOGACA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, 

verificando que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo 

que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do 

CPC. O acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte credor, 

o qual já foi devidamente cumprido. Proceda-se ao arquivamento, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001550-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO NASCIMENTO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SEBASTIAO NASCIMENTO DA COSTA Endereço: 

RUA MIGUEL BARACAT, 104, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-348 Senhor(a) SEBASTIAO NASCIMENTO DA 

COSTA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001550-29.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

21/02/2020 Hora: 15:30 AUTOR: SEBASTIAO NASCIMENTO DA COSTA 

Advogado do(a) AUTOR: JOZAN GOMES DE ANDRADE - RJ157025-O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002018-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JESSICA MARQUES DA SILVA Endereço: 

TANCREDO NEVES, 17, - DE 7847/7848 AO FIM, RUA A2, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-000 Senhor(a) JESSICA MARQUES DA SILVA: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1002018-90.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 21/02/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: JESSICA 

MARQUES DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002035-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DE OLIVEIRA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ALMIR ROGERIO DE OLIVEIRA PEIXOTO 

Endereço: RUA DOIS, 35, - DE 7847/7848 AO FIM, JARDIM AROEIRA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-000 Senhor(a) ALMIR ROGERIO DE 

OLIVEIRA PEIXOTO: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1002035-29.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 21/02/2020 Hora: 15:45 

REQUERENTE: ALMIR ROGERIO DE OLIVEIRA PEIXOTO Advogado do(a) 

REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - 

MT20812/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001067-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO OAB - MT17626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

FUNILARIA E PINTURA ALLIANCE AUTOMOVEIS LTDA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOSE PEDRO DE CAMPOS Endereço: RUA 

PRESIDENTE JOÃO CARLOS PIMENTEL, 11, (COHAB C REI), CRISTO REI, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-276 Senhor(a) JOSE PEDRO DE 

CAMPOS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001067-96.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 36.000,00 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 27/02/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: JOSE PEDRO DE CAMPOS 

Advogado do(a) REQUERENTE: HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO 

- MT17626-O REQUERIDO(A): FUNILARIA E PINTURA ALLIANCE 

AUTOMOVEIS LTDA - ME e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020208-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA AMANCIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA OAB - MT19569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARCIA AMANCIO RODRIGUES Endereço: RUA 

DOS JURITIS, (LOT JD IPANEMA), PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78121-093 Senhor(a) MARCIA AMANCIO RODRIGUES: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020208-38.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 25.402,80 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

27/02/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: MARCIA AMANCIO RODRIGUES 

Advogado do(a) REQUERENTE: ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA - 

MT19569/O REQUERIDO(A): BANCO DO BRASIL SA ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005832-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO RAMAO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. DE OLIVEIRA DOMINGUES - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: RONALDO RAMAO DUARTE Endereço: RUA 

DEPUTADO EMANUEL PINHEIRO, - DE 105/106 AO FIM, CRISTO REI, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-015 Senhor(a) RONALDO RAMAO 

DUARTE: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005832-47.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 16.554,42 ESPÉCIE: [Estabelecimentos de Ensino, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 27/02/2020 Hora: 13:30 

REQUERENTE: RONALDO RAMAO DUARTE Advogado do(a) 

REQUERENTE: CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - MT20712-O 

REQUERIDO(A): A. DE OLIVEIRA DOMINGUES - ME ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020899-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA ROBERTA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBELIA DA SILVA MENEZES OAB - MT23212-O (ADVOGADO(A))

GEISSANY GIULIA MARTINS SILVA OAB - MT14638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARGARIDA ROBERTA DE MORAES Endereço: 

RUA ESMERALDA, 19, (COHAB D BOSCO) QDA 03, CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-355 Senhor(a) MARGARIDA ROBERTA DE 

MORAES: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020899-55.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 27.547,32 ESPÉCIE: [Contratos Bancários, DIREITO DO 

CONSUMIDOR, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 27/02/2020 Hora: 

15:15 REQUERENTE: MARGARIDA ROBERTA DE MORAES Advogados 

do(a) REQUERENTE: GEISSANY GIULIA MARTINS SILVA - MT14638/O, 

ROBELIA DA SILVA MENEZES - MT23212-O REQUERIDO(A): BANCO DO 

BRASIL SA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 
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designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014000-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILO AGERICO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANENILVA GONCALVES BATISTA OAB - MT18056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: NILO AGERICO DE LIMA Endereço: RUA CAMPOS 

DO JORDÃO, (LOT JD PAULA I), MARAJOARA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78138-366 Senhor(a) NILO AGERICO DE LIMA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1014000-38.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 06/11/2019 Hora: 15:00 REQUERENTE: NILO AGERICO DE LIMA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANENILVA GONCALVES BATISTA - 

MT18056/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 3 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014000-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILO AGERICO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANENILVA GONCALVES BATISTA OAB - MT18056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1014000-38.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 23 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002042-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE ARRUDA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA ROSA DE ARRUDA ALMEIDA Endereço: 

RUA JORNALISTA ALVES DE ALMEIDA, 100, - DE 7847/7848 AO FIM, 

CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-000 Senhor(a) MARIA 

ROSA DE ARRUDA ALMEIDA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1002042-21.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 21/02/2020 Hora: 16:15 

REQUERENTE: MARIA ROSA DE ARRUDA ALMEIDA Advogado do(a) 

REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - 
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MT20812/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001789-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON JORGE LEITE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ADAILSON JORGE LEITE JUNIOR Endereço: RUA 

CEL JOSE AUGUSTO GOMES, 1337, (LOT JD IMPERADOR), 

CONSTRUMAT, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000. Senhor(a) 

ADAILSON JORGE LEITE JUNIOR: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001789-33.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.074,18 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 27/02/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: ADAILSON 

JORGE LEITE JUNIOR Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001929-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO BONDESPACHO DA SILVA OAB - 293.254.121-87 

(REPRESENTANTE)

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BENEDITO BONDESPACHO DA SILVA Endereço: 

Comunidade Laginha de cIma, sitio, zona Rural, NOSSA SRA LIVRAMENTO 

- MT - CEP: 78170-000. Senhor(a) BENEDITO BONDESPACHO DA SILVA: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001929-67.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 40.936,30 ESPÉCIE: [Espécies de Contratos, Indenização por 

Dano Material]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 27/02/2020 Hora: 15:15 REPRESENTANTE: BENEDITO 

BONDESPACHO DA SILVA Advogado do(a) REPRESENTANTE: ANA 

CLARA DA SILVA - MT10373/B REQUERIDO(A): CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001254-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VONDER - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUIZ CARLOS ALVES Endereço: RUA 3, 12, (LOT 

C INDUSTRIAL), 24 DE DEZEMBRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78134-300 Senhor(a) LUIZ CARLOS ALVES: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001254-07.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.535,30 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 27/02/2020 

Hora: 16:30 REQUERENTE: LUIZ CARLOS ALVES Advogado do(a) 

REQUERENTE: RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - MT0015547A-O 

REQUERIDO(A): VONDER - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 

LTDA. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001938-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELTON FELIX DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SUELTON FELIX DOS SANTOS Endereço: RUA 

DA INDEPENDÊNCIA, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-000. Senhor(a) SUELTON FELIX DOS SANTOS: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1001938-29.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 8.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 27/02/2020 Hora: 14:45 

REQUERENTE: SUELTON FELIX DOS SANTOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - MT18890-O 

REQUERIDO(A): HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016083-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUARIBALDE SOUZA OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOSE GUARIBALDE SOUZA OLIVEIRA FILHO 

Endereço: rua 15, 09, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, itorarao, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) JOSE GUARIBALDE SOUZA 

OLIVEIRA FILHO: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1016083-27.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 27/02/2020 Hora: 17:00 

REQUERENTE: JOSE GUARIBALDE SOUZA OLIVEIRA FILHO Advogado 

do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O 

REQUERIDO(A): ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006322-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANY YOSHIKO MATUBARA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNARA ALEXANDRINA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos, para intimar a parte Reclamante a comparecer em 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 01/08/2019, as 16:15, na 

sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006322-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANY YOSHIKO MATUBARA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNARA ALEXANDRINA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO À(o) Requerente: Nome: SANY YOSHIKO MATUBARA DE 

JESUS Endereço: RUA ANGELIM, 24, A, JARDIM GRAMADO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78085-390. Senhor(a) SANY YOSHIKO MATUBARA DE JESUS: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006322-69.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 16.530,00 ESPÉCIE: [Perdas e Danos, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO Data: 19/02/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: SANY YOSHIKO 

MATUBARA DE JESUS Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - MT4522-O REQUERIDO(A): 

THAYNARA ALEXANDRINA DE OLIVEIRA VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA 

MARTINS Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006322-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANY YOSHIKO MATUBARA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNARA ALEXANDRINA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerido:Nome: THAYNARA ALEXANDRINA DE OLIVEIRA Endereço: 

RUA DOUTOR MANOEL VARGAS, (LOT D SÁVIO), CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78117-428. Senhor(a) THAYNARA ALEXANDRINA 
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DE OLIVEIRA: A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a sua INTIMAÇÃO para comparecer 

à audiência de instrução e julgamento designada, nos termos a seguir 

mencionados e/ou cuja cópia segue anexa. PROCESSO N. 

1006322-69.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 16.530,00 ESPÉCIE: 

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e 

Julgamento Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Data: 19/02/2020 

Hora: 14:30 REQUERENTE: SANY YOSHIKO MATUBARA DE JESUS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS EDUARDO CARMONA DE 

AZEVEDO REQUERIDO: THAYNARA ALEXANDRINA DE OLIVEIRA Várzea 

Grande/MT, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR 

JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001519-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: VANUZA DA SILVA Endereço: AVENIDA 

PRINCIPAL, 299, QUADRA 10, JARDIM DAS OLIVEIRAS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78121-058 Senhor(a) VANUZA DA SILVA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001519-09.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.617,21 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 17/02/2020 Hora: 12:15 

REQUERENTE: VANUZA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): OI 

S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001951-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA CARDOSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DALVA CARDOSO DA SILVA Endereço: RUA 

FAGUNDES SANTIAGO, 20, quadra n20, Bairro Jardim Maringá II, PARQUE 

DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-510 Senhor(a) DALVA 

CARDOSO DA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001951-28.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 20.119,90 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Defeito, nulidade ou anulação]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

17/02/2020 Hora: 12:15 AUTOR: DALVA CARDOSO DA SILVA Advogado 

do(a) AUTOR: WILSON MOLINA PORTO - MT12790-A REQUERIDO(A): OI 

S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001932-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS Endereço: 

RUA DEZESSETE, S/N, MONTE CASTELO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78133-502. Senhor(a) GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1001932-22.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.348,09 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 27/02/2020 Hora: 

16:30 REQUERENTE: GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - MT24738/O 

REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002090-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FELIPE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1002090-77.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 23 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

23/01/2020 15:25:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002074-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELAYNE KARLA VIEIRA OAB - MT19334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MAGNO DA SILVA ALVES Endereço: Inexistente, 

Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) MAGNO 

DA SILVA ALVES: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1002074-26.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 12.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 21/02/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: MAGNO DA SILVA 

ALVES Advogado do(a) REQUERENTE: DELAYNE KARLA VIEIRA - 

MT19334/O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002048-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE JESUS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUCAS DE JESUS ANDRADE Endereço: RUA 

PERNANBUCO, 04, QUADRA 71, JARDIM DOS ESTADOS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-002 Senhor(a) LUCAS DE JESUS ANDRADE: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1002048-28.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.182,37 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 21/02/2020 Hora: 15:45 

REQUERENTE: LUCAS DE JESUS ANDRADE Advogado do(a) 

REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001958-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDIENE DE SOUZA VALERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA EDIENE DE SOUZA VALERIO Endereço: 

RUA 22 MANOEL VARGAS, 123, (LOT C SUL), CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-000. Senhor(a) MARIA EDIENE DE SOUZA 

VALERIO: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001958-20.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 108,93 ESPÉCIE: [Atos Unilaterais]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 27/02/2020 Hora: 15:45 

REQUERENTE: MARIA EDIENE DE SOUZA VALERIO Advogado do(a) 

REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA - MT17657-O REQUERIDO(A): 

VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008739-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA GOMES EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 
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GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARGARIDA GOMES EVANGELISTA Endereço: 

rua 8 quadra 09 casa, 18, sete de maio, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-110 Senhor(a) MARGARIDA GOMES EVANGELISTA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1008739-92.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 19/09/2019 Hora: 14:30 REQUERENTE: MARGARIDA GOMES 

EVANGELISTA Advogado do(a) REQUERENTE: DELEON DE MORAES 

SANTOS - MT22028/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de agosto de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001914-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA GLORIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: FRANCISCA GLORIA DE MORAES Endereço: RUA 

BARÃO DE BATOVI, SN, (LOT JD O VERDE), CANELAS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78148-050 Senhor(a) FRANCISCA GLORIA DE 

MORAES: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001914-98.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.200,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 21/02/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: FRANCISCA GLORIA 

DE MORAES Advogado do(a) REQUERENTE: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - MT10875-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 

1. O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010942-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1010942-27.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração no prazo legal Várzea Grande, 23 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008739-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA GOMES EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARGARIDA GOMES EVANGELISTA Endereço: 

rua 8 quadra 09 casa, 18, (LOT C SUL), sete de maio, VÁRZEA GRANDE - 
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MT - CEP: 78110-110 Senhor(a) MARGARIDA GOMES EVANGELISTA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1008739-92.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, 

Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO Data: 19/02/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: MARGARIDA 

GOMES EVANGELISTA Advogado do(a) REQUERENTE: DELEON DE 

MORAES SANTOS - MT22028/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001959-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001959-05.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 23 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 

23/01/2020 16:05:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001970-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE CRISTINA ABREU E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001970-34.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 23 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 

23/01/2020 16:10:53

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001971-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GELIARDO ANTONIO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001971-19.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento,bem como documento pessoal legível 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Várzea 

Grande/MT, 23 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: NILVA 

VIEIRA MUNDIM ROSA 23/01/2020 16:15:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001980-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CURVO DE MORAES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SILVIO CURVO DE MORAES JUNIOR Endereço: 

RUA X, 14, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, VARZEA GRANDE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78128-990. Senhor(a) SILVIO CURVO DE MORAES 

JUNIOR: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001980-78.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 27/02/2020 Hora: 15:45 AUTOR: SILVIO CURVO DE 

MORAES JUNIOR Advogado do(a) AUTOR: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 
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OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001981-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CURVO DE MORAES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SILVIO CURVO DE MORAES JUNIOR Endereço: 

RUA X, 14, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, VÁRZEA GRANDE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) SILVIO CURVO DE MORAES 

JUNIOR: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001981-63.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 27/02/2020 Hora: 14:45 AUTOR: SILVIO CURVO DE 

MORAES JUNIOR Advogado do(a) AUTOR: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001588-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BENEDITO TEODORO DA SILVA Endereço: RUA 

CONQUISTA, lote 7, q 29, (LOT PRQ DEL REY), IKARAY, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78145-040 Senhor(a) BENEDITO TEODORO DA 

SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001588-41.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.958,00 ESPÉCIE: [Perdas e Danos, Abatimento proporcional 

do preço, Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

21/02/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: BENEDITO TEODORO DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA - 

MT12713-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001954-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCENIL DE JESUS OLIVEIRA SOUZA OAB - 778.572.081-91 

(REPRESENTANTE)

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT13655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: FRANCENIL DE JESUS OLIVEIRA SOUZA 

Endereço: Rua Gil João da Silva, 1300, BOM SUCESSO, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78166-000 Senhor(a) FRANCENIL DE JESUS OLIVEIRA 

SOUZA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001954-80.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 21/02/2020 Hora: 16:00 REPRESENTANTE: FRANCENIL DE JESUS 

OLIVEIRA SOUZA Advogado do(a) REPRESENTANTE: THEMYSTOCLES 

NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - MT13655-O REQUERIDO(A): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020716-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA DE SOUZA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES OAB - MT20328/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SONIA REGINA DE SOUZA NEVES Endereço: 

TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA, 355, (LOT A VERMELHA), 

MARAJOARA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78138-030 Senhor(a) SONIA 

REGINA DE SOUZA NEVES: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020716-81.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Planos de Saúde]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 21/02/2020 Hora: 16:30 

REQUERENTE: SONIA REGINA DE SOUZA NEVES Advogado do(a) 

REQUERENTE: LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - MT20328/O 

REQUERIDO(A): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015568-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015568-89.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FABIANA ALVES DE SOUSA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para a outra negativação 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data: 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 
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informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012651-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO ARAUJO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012651-97.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIO FERNANDO 

ARAUJO DE FREITAS REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

rejeito o pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

como legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno, embora tenha sido 

citada, não apresentou contestação, de modo a incidir, no caso em tela, os 

efeitos da revelia e a consequente pena de confissão, nos moldes 

previstos no artigo 344, do novo CPC. Nesses termos, a inserção do nome 

da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito 

é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste 

à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui 

discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu 

nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao 

Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se 

revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1) aplicar os efeitos da revelia ao caso em tela, presumindo-se 

verdadeiros os fatos estampados na peça exordial, nos termos do art.344, 

do CPC; 2) declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial no 

valor de R$ 324,54 (trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro 

centavos), inscrito no cadastro de inadimplentes em 14 de junho de 2019; 

3) determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente 

das entidades de restrição ao crédito, e; 4) Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(junho de 2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014727-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DE ARRUDA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014727-94.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NIVALDO DE ARRUDA 

SIQUEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto. Dispensado o 

relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte 

reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por restrição 

comercial indevida. Alega a parte reclamante que não tem nenhum débito 

com a parte reclamada, não havendo nenhuma justificativa para 

manutenção de restrição interna em seu nome e CPF. Pois bem. Pelos 

documentos anexados aos autos, não há prova segura da quantidade de 

restrições comercias registradas no nome e CPF da parte reclamante, 

tendo em vista que apenas foi juntado print de páginas eletrônicas de site 

de órgãos de restrição ao crédito, e faturas de consumo, que não servem 

como prova de restrição comercial, haja vista que não há como auferir, 

com certeza, a quantidade de restrições comerciais registradas no nome e 

CPF da parte reclamante. Isso porque, instada a juntar 

comprovante/extrato completo unificado emitido no balcão (papelete de cor 

amarelada) dos órgãos de restrição ao crédito a parte autora quedou-se 

inerte. A obrigação de juntar extratos idôneos, comprovando a totalidade 

de restrições registradas no nome e CPF da parte reclamante, é o mínimo 

que se exige do consumidor. No que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua 

plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. A prova 

que deveria ter sido produzida pela parte reclamante não é impossível ou 

excessivamente impossível, haja que bastaria este ter juntado prova 

documental do seu direito, o que não foi feito, de maneira que a 

improcedência se impõe. Neste caso, o reclamante deixou de comprovar 

os fatos constitutivos do seu direito. O elemento primário de todo ilícito é 

uma conduta humana e voluntária no mundo exterior. Esses ilícitos, como 

atentado a um bem juridicamente protegido, interessa à ordem normativa 

do Direito justamente porque produz um dano. Não há responsabilidade 

sem um resultado danoso. Mas a lesão a bem jurídico cuja existência se 

verificará no plano normativo da culpa, está condicionada à existência, no 

plano naturalístico da conduta, de uma ação ou omissão que constitui a 

base do resultado lesivo. Não há responsabilidade civil sem determinado 

comportamento humano contrário à ordem jurídica. (In, Rui Stocco, Tratado 

de Responsabilidade Civil, Editora Revista dos Tribunais, 5º Edição, São 

Paulo, 2001, página 95). STJ. Recurso especial. Prova. Produção. 

Convicção do Juiz. Considerações do Min. Luis Felipe Salomão sobre o 

tema.CPC, arts. 333 e 541. Lei 8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova é 

todo meio destinado a firmar a convicção do juiz sobre a verdade dos 

fatos alegados pelas partes em juízo. Assim, proferida decisão, de forma 

fundamentada, não há falar em violação aos termos do artigo 333 do CPC, 

pois cabe ao órgão julgador determinar as provas que julgar necessárias, 

indeferindo aquelas que, de acordo com a sua livre convicção, não forem 

úteis ou não se prestarem à solução da lide, como é o caso em questão. ... 

(Min. Luis Felipe Salomão).» ( STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: 

Min. Luis Felipe Salomão - J. em 19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. 

LEGJUR 118.1251.6000.3400). TJSP. Dano moral. Responsabilidade civil. 

Seguro. Ação de cobrança. Autor aposentado pelo INSS. Negativa da 

seguradora a reconhecer a incapacidade do segurado. Cabimento. Prova 

frágil para respaldar a recusa do pagamento. Inexistência de violação dos 

direitos à honra e dignidade, assegurados pela Constituição Federal. 

Inocorrência de dano moral indenizável. Sentença mantida. Recursos 

improvidos. (TJSP - (34ª CâmDirPri) - Apelação 2094-86.2011.8.26.0081 - 

2012 - Adamantina - Rel.: Des(a). Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade 

- J. em 06/08/2012 - Doc. LEGJUR 144.7244.0022.1700) Nesta condição, 

inexistindo ou não comprovado satisfatoriamente a conduta culposa da 

reclamada, a improcedência da ação se impõe. Diante do exposto, opino 

pela improcedência dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que 

produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013155-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013155-06.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIANO PEREIRA RIOS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Trata-se de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado pela parte Reclamante. Realizada a audiência para 

tentativa de conciliação, esta restou infrutífera. Importante registrar que 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado entre a parte Reclamante e a 

empresa Casas Bahia. Neste sentido, por ter sido cessionária dos créditos 

afirma que a negativação é verdadeira e legítima, ante a inadimplência da 

parte Requerente, de sorte que inexiste responsabilidade civil que lhe 

recaia. Reitera-se que a Reclamada pugna pela existência do débito, 

juntando aos autos o Instrumento Particular da citada Cessão (que lhe 

legitima a cobrar o crédito), bem como “Contrato”, sendo documentos 

devidamente assinados. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade 

das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Noutras 

palavras, há a comprovação/liame de hígida relação contratual. Que se 

registre que o citado documento segue devidamente assinado, sendo 

absolutamente idêntica a assinatura nele exarada em comparação com a 

constante no termo de audiência, assinado pela parte autora. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Por via de consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante ao pagamento dos 
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débitos em aberto (objeto da lide), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir da data da contestação e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação. Condeno a parte Reclamante como litigante de má 

fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove 

vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) 

art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de 

Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. 

Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do pedido 

contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015495-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAEL GOMES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015495-20.2019.8.11.0002. INTERESSADO: ISAEL GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Trata-se de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado pela parte Reclamante. Realizada a audiência para 

tentativa de conciliação, esta restou infrutífera. Importante registrar que 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado entre a parte Reclamante e a 

empresa VIAVAREJO S/A. Neste sentido, por ter sido cessionária dos 

créditos afirma que a negativação é verdadeira e legítima, ante a 

inadimplência da parte Requerente, de sorte que inexiste responsabilidade 

civil que lhe recaia. Reitera-se que a Reclamada pugna pela existência do 

débito, juntando aos autos o Instrumento Particular da citada Cessão (que 

lhe legitima a cobrar o crédito), bem como “Contrato”, sendo documentos 

devidamente assinados. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade 

das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Noutras 

palavras, há a comprovação/liame de hígida relação contratual. Que se 

registre que o citado documento segue devidamente assinado, sendo 

absolutamente idêntica a assinatura nele exarada em comparação com a 

constante no termo de audiência, assinado pela parte autora. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da 

Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza 

Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015166-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEINER RIBEIRO CEARENSE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015166-08.2019.8.11.0002. INTERESSADO: CLEINER RIBEIRO CEARENSE 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Trata-se de Reclamação em que a parte Promovente pleiteia a declaração 

de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian, juntado extrato. Sustenta a parte Promovente que seu nome 

esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado entre a parte Reclamante e o Banco 

Santander S.A. Neste sentido, por ter sido cessionária dos créditos, 

afirma que a negativação é verdadeira e legítima, ante a inadimplência da 

parte Requerente, de sorte que inexiste responsabilidade civil que lhe 

recaia. Por fim, pretende que seja aplicado a improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Promovente impugna a Contestação em sua totalidade e 

alega que a parte Promovente não trouxe aos autos nenhum documento 

(notadamente Contrato assinado) que comprovasse a contratação dos 

serviços, e ao final reitera os pedidos aduzidos na inicial. Da análise dos 

autos, verifico que a empresa Ré comprovou ser a beneficiária da Cessão 

de Crédito. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 761 de 852



não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. A inserção do nome da parte 

Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso, ante ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora 

de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes/erros 

sistêmicos que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a 

terceiros. Neste ponto, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência do débito, objeto da presente demanda. Com 

amparo nos argumentos acima mencionados, não tendo sido devidamente 

comprovada/esclarecida a origem do débito que está cobrado, entendo 

como irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 

186 do Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser compelida não só em 

promover o cancelamento da dívida que subsiste em seus sistemas (o 

que, por corolário lógico, igualmente implica no cancelamento da anotação 

efetivada em face da consumidora), como também, em responder pelos 

prejuízos imateriais impingidos em face da parte Reclamante. No que 

concerne à reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável 

relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos 

do seu negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, 

ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a parte Reclamante, mesmo não possuindo 

qualquer pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida 

perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano 

moral, tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição 

indevida de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito 

faz emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, 

aquele que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. No intuito de respaldar a 

fundamentação supra, segue transcrito um julgado proferido pelo TJRS: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. DESCONSTITUIÇÃO DOS 

VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE 

INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)Declarar a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009001-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO DIRETRIZ LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES CARVALHO OAB - MT25052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA SEBASTIANA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009001-42.2019.8.11.0002. REQUERENTE: COLEGIO DIRETRIZ LTDA - ME 

REQUERIDO: KATIA SEBASTIANA DE CARVALHO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente, deve-se levar em consideração os princípios norteadores 

dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995, que 

aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado a ater-se a 

todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual passo ao julgamento. A parte Reclamante ajuizou a presente 

Ação de Cobrança em face da Reclamada, ao argumento de que é credor 
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de 01 (uma) nota promissória no valor de R$ 3.150,00 (três mil cento e 

cinquenta reais), vencida desde 20 de março de 2015, referente a 

prestação de serviços educacionais oferecidos ao filho da Ré. A 

Reclamada, mesmo devidamente citado por meio de Oficial de Justiça (ID n. 

25163114) deixou injustificadamente de comparecer à audiência de 

conciliação e de apresentar defesa no prazo legal Pois bem. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte Autora. A ausência do réu em audiência de 

conciliação e/ou a ausência de apresentação de defesa válida no prazo 

legal, impõe a aplicação das normas previstas no art. 344 do Novo Código 

de Processo Civil, bem como no art. 20 da Lei nº 9.099/95, que aduzem: 

Art. 344-CPC. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Art. 20. LEI 9.099/95-Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. Nesse sentido, ante a ausência da 

Requerida na audiência de conciliação e consequente ausência de defesa 

nos autos, entendo pela DECRETAÇÃO de sua REVELIA, a qual no 

presente caso opera todos os seus efeitos. É cediço que a garantia da 

ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, 

faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela 

parte contrária. Contudo, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento 

das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No entanto, 

diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os elementos 

de provas constantes nos autos, corroborado com a revelia da ré, impõe o 

reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas em audiência, 

o que autoriza o julgamento antecipado do feito. Partindo dessa premissa, 

entendo que os fatos alegados pela Reclamante, somente não se 

reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. 

Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da Reclamada, a 

pretensão se mostra devidamente amparada documentalmente, por meio 

da Nota Promissória assinada pela Ré, que comprova a existência de 

relação jurídica entre as partes restando clarividente o fato constitutivo do 

direito do autor, exigido pelo artigo 373, I do CPC. Do mesmo modo, 

entendo que, não tendo o Reclamado apresentado defesa e comprovante 

de quitação do titulo sub judice, presume-se o seu inadimplemento. 

Portanto, da análise detida dos autos, verifiquei a ocorrência de ato ilícito 

indenizável, vez que comprovado pelo reclamante o direito de credor da 

quantia de R$ 6.115,89 (seis mil, cento e quinze reais e oitenta e nove 

centavos), sem a incidência dos honorários advocatícios no valor de R$ 

611,59 (seiscentos e onze reais e cinquenta e nove reais) constante na 

planilha de calculo. Isso porque, é cediço que a cobrança a título de 

honorários advocatícios prevista em contrato por si só não se reputa 

abusiva, contudo, somente se justifica quando há comprovação dos 

serviços de cobrança efetuados pelo advogado na esfera extrajudicial, o 

que nitidamente não restou comprovado nos autos. Pelo exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, nos 

termos do artigo 487, I do CPC, para CONDENAR a Ré a pagar a Autora o 

valor de R$ 6.115,89 (seis mil, cento e quinze reais e oitenta e nove 

centavos), referente Nota Promissória não adimplida e discutida na 

presente ação, acrescido de juros de mora de (1%) ao mês, e correção 

monetária pelo INPC, ambos a partir da data da citação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza 

Leiga ______________________________________________________ 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014267-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA APARECIDA DA SILVA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014267-10.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CARLA APARECIDA DA 

SILVA AMORIM REQUERIDO: ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

COSMETICOS LTDA Visto. Dispensado o relatório, com fundamento no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte reclamante pretende ver a parte 

reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de 

indenização por danos morais, por restrição comercial indevida. Alega a 

parte reclamante que não tem nenhum débito com a parte reclamada, não 

havendo nenhuma justificativa para manutenção de restrição interna em 

seu nome e CPF. Pois bem. Pelos documentos anexados aos autos, não 

há prova segura da quantidade de restrições comercias registradas no 

nome e CPF da parte reclamante, tendo em vista que apenas foi juntado 

print de páginas eletrônicas de site de órgãos de restrição ao crédito, e 

faturas de consumo, que não servem como prova de restrição comercial, 

haja vista que não há como auferir, com certeza, a quantidade de 

restrições comerciais registradas no nome e CPF da parte reclamante. 

Isso porque, instada a juntar comprovante/extrato completo unificado 

emitido no balcão (papelete de cor amarelada) dos órgãos de restrição ao 

crédito a parte autora quedou-se inerte. A obrigação de juntar extratos 

idôneos, comprovando a totalidade de restrições registradas no nome e 

CPF da parte reclamante, é o mínimo que se exige do consumidor. No que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. A prova que deveria ter sido produzida 

pela parte reclamante não é impossível ou excessivamente impossível, 

haja que bastaria este ter juntado prova documental do seu direito, o que 

não foi feito, de maneira que a improcedência se impõe. Neste caso, o 

reclamante deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. O 

elemento primário de todo ilícito é uma conduta humana e voluntária no 

mundo exterior. Esses ilícitos, como atentado a um bem juridicamente 

protegido, interessa à ordem normativa do Direito justamente porque 

produz um dano. Não há responsabilidade sem um resultado danoso. Mas 

a lesão a bem jurídico cuja existência se verificará no plano normativo da 

culpa, está condicionada à existência, no plano naturalístico da conduta, 

de uma ação ou omissão que constitui a base do resultado lesivo. Não há 

responsabilidade civil sem determinado comportamento humano contrário à 

ordem jurídica. (In, Rui Stocco, Tratado de Responsabilidade Civil, Editora 

Revista dos Tribunais, 5º Edição, São Paulo, 2001, página 95). STJ. 
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Recurso especial. Prova. Produção. Convicção do Juiz. Considerações do 

Min. Luis Felipe Salomão sobre o tema.CPC, arts. 333 e 541. Lei 

8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova é todo meio destinado a firmar a 

convicção do juiz sobre a verdade dos fatos alegados pelas partes em 

juízo. Assim, proferida decisão, de forma fundamentada, não há falar em 

violação aos termos do artigo 333 do CPC, pois cabe ao órgão julgador 

determinar as provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas que, de 

acordo com a sua livre convicção, não forem úteis ou não se prestarem à 

solução da lide, como é o caso em questão. ... (Min. Luis Felipe Salomão).» 

( STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: Min. Luis Felipe Salomão - J. em 

19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. LEGJUR 118.1251.6000.3400). TJSP. 

Dano moral. Responsabilidade civil. Seguro. Ação de cobrança. Autor 

aposentado pelo INSS. Negativa da seguradora a reconhecer a 

incapacidade do segurado. Cabimento. Prova frágil para respaldar a 

recusa do pagamento. Inexistência de violação dos direitos à honra e 

dignidade, assegurados pela Constituição Federal. Inocorrência de dano 

moral indenizável. Sentença mantida. Recursos improvidos. (TJSP - (34ª 

CâmDirPri) - Apelação 2094-86.2011.8.26.0081 - 2012 - Adamantina - Rel.: 

Des(a). Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade - J. em 06/08/2012 - Doc. 

LEGJUR 144.7244.0022.1700) Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovado satisfatoriamente a conduta culposa da reclamada, a 

improcedência da ação se impõe. Diante do exposto, opino pela 

improcedência dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que 

produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013868-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE APARECIDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013868-78.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JANETE APARECIDA DE 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Visto. Dispensado o 

relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte 

reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por restrição 

comercial indevida. Alega a parte reclamante que não tem nenhum débito 

com a parte reclamada, não havendo nenhuma justificativa para 

manutenção de restrição interna em seu nome e CPF. Pois bem. Pelos 

documentos anexados aos autos, não há prova segura da quantidade de 

restrições comercias registradas no nome e CPF da parte reclamante, 

tendo em vista que apenas foi juntado print de páginas eletrônicas de site 

de órgãos de restrição ao crédito, e faturas de consumo, que não servem 

como prova de restrição comercial, haja vista que não há como auferir, 

com certeza, a quantidade de restrições comerciais registradas no nome e 

CPF da parte reclamante. Isso porque, instada a juntar 

comprovante/extrato completo unificado emitido no balcão (papelete de cor 

amarelada) dos órgãos de restrição ao crédito a parte autora quedou-se 

inerte. A obrigação de juntar extratos idôneos, comprovando a totalidade 

de restrições registradas no nome e CPF da parte reclamante, é o mínimo 

que se exige do consumidor. No que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua 

plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. A prova 

que deveria ter sido produzida pela parte reclamante não é impossível ou 

excessivamente impossível, haja que bastaria este ter juntado prova 

documental do seu direito, o que não foi feito, de maneira que a 

improcedência se impõe. Neste caso, o reclamante deixou de comprovar 

os fatos constitutivos do seu direito. O elemento primário de todo ilícito é 

uma conduta humana e voluntária no mundo exterior. Esses ilícitos, como 

atentado a um bem juridicamente protegido, interessa à ordem normativa 

do Direito justamente porque produz um dano. Não há responsabilidade 

sem um resultado danoso. Mas a lesão a bem jurídico cuja existência se 

verificará no plano normativo da culpa, está condicionada à existência, no 

plano naturalístico da conduta, de uma ação ou omissão que constitui a 

base do resultado lesivo. Não há responsabilidade civil sem determinado 

comportamento humano contrário à ordem jurídica. (In, Rui Stocco, Tratado 

de Responsabilidade Civil, Editora Revista dos Tribunais, 5º Edição, São 

Paulo, 2001, página 95). STJ. Recurso especial. Prova. Produção. 

Convicção do Juiz. Considerações do Min. Luis Felipe Salomão sobre o 

tema.CPC, arts. 333 e 541. Lei 8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova é 

todo meio destinado a firmar a convicção do juiz sobre a verdade dos 

fatos alegados pelas partes em juízo. Assim, proferida decisão, de forma 

fundamentada, não há falar em violação aos termos do artigo 333 do CPC, 

pois cabe ao órgão julgador determinar as provas que julgar necessárias, 

indeferindo aquelas que, de acordo com a sua livre convicção, não forem 

úteis ou não se prestarem à solução da lide, como é o caso em questão. ... 

(Min. Luis Felipe Salomão).» ( STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: 

Min. Luis Felipe Salomão - J. em 19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. 

LEGJUR 118.1251.6000.3400). TJSP. Dano moral. Responsabilidade civil. 

Seguro. Ação de cobrança. Autor aposentado pelo INSS. Negativa da 

seguradora a reconhecer a incapacidade do segurado. Cabimento. Prova 

frágil para respaldar a recusa do pagamento. Inexistência de violação dos 

direitos à honra e dignidade, assegurados pela Constituição Federal. 

Inocorrência de dano moral indenizável. Sentença mantida. Recursos 

improvidos. (TJSP - (34ª CâmDirPri) - Apelação 2094-86.2011.8.26.0081 - 

2012 - Adamantina - Rel.: Des(a). Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade 

- J. em 06/08/2012 - Doc. LEGJUR 144.7244.0022.1700) Nesta condição, 

inexistindo ou não comprovado satisfatoriamente a conduta culposa da 

reclamada, a improcedência da ação se impõe. Diante do exposto, opino 

pela improcedência dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que 

produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008252-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN VIEIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO OAB - MT16316-E 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMME TEC EIRELI - ME (REQUERIDO)

LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIORGIO AGUIAR DA SILVA OAB - MT14600-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 
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1008252-25.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WILLIAN VIEIRA DE ANDRADE 

REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, LN 

COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, PRIMME TEC EIRELI - ME Vistos, etc. 

Dispensado nos termos do artigo 38, “caput”, da Lei 9.099/1995. A 

preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia deve ser 

acolhida. As provas cuja produção é admitida pelo rito simplificado 

estabelecido pela Lei 9.099/95 não são suficientes para a resolução da 

lide, máxime quando se revela indispensável a realização de perícia 

técnica no caso em apreço, o que não é possível em sede de Juizados 

Especiais, pelo que se impõe reconhecer a incompetência na hipótese 

vertente. Com efeito, versando a controvérsia sobre defeito na prestação 

de serviço que ensejou outros danos ao consumidor, imprescindível a 

realização de perícia técnica para apurar se o aparelho encontra-se com 

peça não original, conforme parecer técnico da assistência técnica 

autorizada. Desta forma, o processo deve ser extinto pela incompetência 

do Juizado Especial Cível, podendo o requerente apresentar novo pedido 

perante as Varas Cíveis nas quais será possível realizar a perícia 

necessária ao deslinde do feito. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem julgamento do mérito. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010771-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR JACQUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ROQUE SAGIN OAB - MT0017891A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010771-70.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALMIR JACQUES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Fundamento e Decido. Preliminar 

Adequação do Polo Passivo Pleiteia a reclamada a retificação do polo 

passivo para que passe a constar Banco BANCO BS2 S/A. Como Banco 

BANCO BS2 S/A. apresentou a contestação, nada obsta que seja 

retificado o polo passivo. Mérito Trata-se de Ação com pedido de 

declaração de inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos 

materiais e imateriais. Narra o autor que é funcionário público e constatou 

que está sendo indevidamente descontado de seu holerite diversos 

valores a título de consignado. Afirma que nunca contratou com a ré e que 

não recebeu cartão de crédito, o que motivou os pedidos apresentados 

em sua peça inicial. Com a tese de defesa e após detida análise dos fatos 

e das provas, verifica-se que a parte autora contratou empréstimo 

pessoal e cartão de crédito consignado da empresa ré no ano de 2011, 

conforme CONTRATO assinado pelo autor, sendo possível vislumbrar 

inclusive vasta utilização de cartão de crédito, através da apresentação 

de fatura de consumo trazidos pela ré. Ao lado disso, não verifico a 

presença de qualquer ilicitude ou falta de informação na contratação, até 

porque o contrato é claro e exibe as informações de juros e demais 

encargos. No caso, a parte autora usufruiu dos benefícios do crédito, 

porém após extenso lapso temporal propõe a presente demanda para 

questionar ocultando o contrato, mas, as meras alegações não são 

suficientes para afastar as obrigações decorrentes do contrato. Dessa 

forma, conclui-se que a parte Reclamada se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe cabia nesse particular, atendendo ao disposto no art. 

373, II, do CPC, ao demonstrar o fato impeditivo do direito da parte Autora. 

Sendo lícita a contratação, não há que se falar em restituição de valores e 

muito menos em indenização por danos morais. Em verdade, esta ação 

configura verdadeira aventura jurídica onde a parte Reclamante pretende 

ser premiada com a condenação da parte Reclamada em danos morais, 

caracterizando esta ação verdadeira má-fé da Reclamante. A parte ré 

trouxe aos autos documentos que provam de forma irrefutável a litigância 

de má-fé da parte Reclamante. Em obediência ao dever geral de boa-fé, 

que ganhou status de norma fundamental no Novo Código de Processo 

Civil, o art. 77 impõe-se o dever de probidade e lealdade processual às 

partes e seus procuradores, assim como a todos aqueles que de alguma 

forma participam do processo. Em síntese, compete àquele que praticar 

ato processual agir com lealdade e boa-fé, pautando suas ações no plano 

da ética e da moralidade. O litigante ímprobo, que vier descumprir tal dever, 

sofrerá às sanções previstas ao litigante de má-fé, de que tratam os 

artigos 79 e 80. Pretende-se alijar do processo atos desleais, desonestos, 

infundados e procrastinatórios. Por tudo isso, é de se frisar que o que se 

anota nos autos é a evidente configuração de litigância temerária por parte 

do autor. Diante do exposto, opino pela total improcedência dos pedidos da 

inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte Reclamante, como litigante de má-fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor 

da causa – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da parte Reclamada. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 
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13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011885-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO SANTANA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011885-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: HELIO SANTANA MONTEIRO 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

c/c INDENIZAÇÃO POR MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta HELIO SANTANA MONTEIRO em desfavor de BANCO BMG S.A. 

A controvérsia da demanda cinge-se quanto a regularidade de descontos 

de valores em folha de pagamento da parte Autora devido a vários 

contrato de empréstimos de mútuo consignado, que em sua versão já 

foram quitados, mas mesmo assim continuou a parte requerida a efetuar 

os descontos. De outro lado o Banco-Ré defende a licitude das 

contratações e cobranças como perpetradas. Pois bem, denota-se que o 

início da contratação se deu em meados de 2014; e sobrevieram inúmeras 

transações com liberação de crédito a parte autora. Portanto, há 

incompetência deste juizado, ante a necessidade de formulação de 

cálculos, pois a pretensão autoral não pode ser quantificada por mero 

cálculo aritmético com as provas apresentadas, fato este que, por óbvio, 

prescinde de produção de prova pericial para sua comprovação, o que 

tornou a ação complexa, e em confronto com o espírito do Juizado 

Especial. Assim, com fulcro nos princípios do sistema do juizado não há 

como esta ação tramitar perante a justiça especial. Ante o exposto, e por 

tudo mais que dos autos consta julgo EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9099/95, 

c/c art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012994-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE KASSIA ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012994-93.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RITA DE KASSIA ARRUDA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Inicialmente, observa-se que a parte 

autora não apresentou impugnação. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer cumulada com pedido de danos imateriais. Alega a parte autora que 

foi surpreendida com bloqueio dos serviços em sua linha telefônica, em 

meados de agosto de 2019, ainda que não estivesse inadimplente de 

nenhuma fatura. Pois bem. Na forma como posta a demanda, carece o 

autor de clara narrativa e a necessária comprovação de que existe nexo 

de causalidade entre a conduta da ré e as alegações autorais. Em 

verdade, não trouxe a parte autora prova dos últimos pagamentos 

efetuados sobre a linha suspensa, limitando-se a trazer um único 

comprovante de pagamento sem sequer apresentar cópia da fatura a que 

se refere o pagamento. Portanto, considerando a ausência de impugnação 

a tese de defesa e tudo mias que consta nos autos, deve prevalecer a 

versão apresentada em contestação, de que a parte autora não teve os 

serviços suspensos, e sim, que solicitou a migração para plano pré-pago 

e posterior pedido de cancelamento da linha, o que foi atendido pela parte 

ré. Sem esse esclarecimento, com a necessária demonstração mínima de 

verossimilhança, não há nem mesmo nexo de causalidade que permita 

imputar o alegado prejuízo moral e a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada. Posto isso, e tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na Inicial e, em 

consequência extingo o feito com julgamento de mérito, a teor do artigo 

487, inciso I do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 
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13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015317-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MURYLLO SOUZA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PECUNIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015317-71.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VINICIUS MURYLLO SOUZA 

MONTEIRO REQUERIDO: BANCO PECUNIA S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de ação 

de conhecimento submetida ao rito da Lei 9.099/95 na qual a requerente 

pleiteia a devolução de taxa de Seguro Prestamista e assistência 24 

horas; pagas no contrato de financiamento de motocicleta entabulado 

entre as partes. As cobranças feitas a requerente no contrato de 

financiamento devem ser analisadas à luz da jurisprudência predominante 

sobre o caso. Quanto ao Seguro de Proteção Financeira, a matéria foi 

analisada no REsp 1.639.259/SP selecionado como representativo de 

controvérsia. Nesse recurso, foi reconhecido que o consumidor não pode 

ser compelido a contratar tal seguro e que tal contratação caracteriza 

venda casada: 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO 

CPC/2015: 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode 

ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com 

seguradora por ela indicada. 3. CASO CONCRETO. 3.2. Aplicação da tese 

2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro 

de proteção financeira. Ademais, em que pese haver comprovação nos 

autos da respectiva apólice, a contratação de seguro se deu com a 

própria instituição financeira ré, o que nesse aspecto significa restrição na 

liberdade de contratar, assim configurada venda casada, motivo pelo qual 

a restituição dessa parcela deve ser deferida. No mesmo sentido, a 

cobrança por adesão aos serviços de assistência 24 horas deve ser 

devolvida ao requerente. No que atine ao dano moral decorrente da 

cobrança prefalada, não restou configurado, decerto, nenhum 

constrangimento ou abalo psíquico hábil a justificar uma reparação 

pecuniária a esse título. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, para o fim de: - CONDENAR a requerida a pagar à parte 

requerente o valor de R$ 499,50 (quatrocentos e noventa e nove reais e 

cinquenta centavos), a título das tarifas cobradas no contrato de 

financiamento bancário trazido com a inicial, corrigido monetariamente pela 

média INPC/IGPDI desde a data do contrato (12.03.2019), uma vez inviável 

discriminar o quantum pago pelas tarifas em cada prestação, bem como 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012507-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISIELI TATHIANE DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012507-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GISIELI TATHIANE DE MOURA 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Trata-se de ação sob o rito da Lei nº 9.099/95, com pedido de danos 

imateriais. Alega a parte autora que foi impedida de efetuar matrícula em 

curso que frequenta junta a instituição de ensino, para o 2º semestre do 

ano letivo de 2019, ainda que não estivesse inadimplente de nenhuma 

fatura. Pugna a parte requerida pela improcedência dos pedidos autorais. 

Pois bem. Na forma como posta a demanda, carece o autor de clara 

narrativa e a necessária comprovação de que existe nexo de causalidade 

entre a conduta da ré e as alegações autorais. Em verdade, não trouxe a 

parte autora prova de todos os pagamentos do 1º Semestre, limitando-se 

a trazer 02 (dois) comprovantes (mês 04 e 05). Tais provas são 

indispensáveis para a condução de verossimilhança aos fatos autorais, 

sendo que estão ao alcance do requerente produzi-la. Ao lado disso, não 

trouxe a parte autora nenhum documento que comprovasse a negativa de 

efetivação da matrícula. Assim, ainda que seja patente a relação de 

consumo, não está o consumidor/parte autora liberado de produzir as 

provas que estão ao seu alcance. E, em se tratando de pedido de 

condenação por cometimento de ato ilícito, imprescinde de comprovação 

de nexo de causalidade entre a conduta da ré o dano ocorrido, o que não 

restou comprovado nos autos. Sem esse esclarecimento, com a 

necessária demonstração mínima de verossimilhança, não há nem mesmo 

nexo de causalidade que permita imputar o alegado prejuízo moral e a 

falha na prestação de serviço praticada pela requerida. Posto isso, e tudo 

mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida 

na Inicial e, em consequência extingo o feito com julgamento de mérito, a 

teor do artigo 487, inciso I do CPC. Sem custas processuais e honorários 
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advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006846-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RAMOS MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006846-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANA PAULA RAMOS 

MATTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 335, I do NCPC. É oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte Reclamante que teve seu 

nome negativado indevidamente pela Requerida, que não possui dívida 

alguma. Em contestação alega a Reclamada que as negativações ora 

discutidas referem-se a dívidas contraídas junto a instituição demandada 

inerente a contratação e utilização de dois cartões de créditos. O que se 

depreende do caso em tela é que houve negativação do nome da parte 

Reclamante relativa a dívidas inadimplidas, uma vez que a requerida 

comprova através dos contratos devidamente assinados e as faturas, a 

existência dos débitos entre os litigantes. O autor negou os débitos com a 

empresa requerida o que se demonstrou inverídico após a apresentação 

da defesa. Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite 

concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes e efetivos 

débitos; e regularidade não apenas dos débitos, mas também das 

inscrições ora discutida. Cabe registrar que os contratos estão 

devidamente assinados e com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com a assinatura nos documentos juntados pelo 

próprio Reclamante. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário a 

realização de pericia por expert da área grafotécnica. Assim, não há falar 

em declaração de inexistência dos débitos, muito menos em indenização a 

título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no 

proceder da parte Reclamada. Esta ação configura verdadeira aventura 

jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a condenação 

da Reclamada em danos morais, caracterizando esta ação verdadeira má 

fé da parte reclamante. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome 

e CPF do reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se 

exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a 

questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante, na sua ânsia de 

auferir renda fácil, com objetivo de ser premiada com a condenação da 

parte reclamada ao pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se 

aproveitando da gratuidade processual na primeira instância, litigando de 

má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. A imprudência da Reclamante é flagrante neste caso, já que, 

por injustificável comodismo, deixou de pagar os seus débitos e agora, 

após comprovado que está litigando de má-fé, tem a desfaçatez de 

comparecer no feito e simplesmente requerer a desistência do mesmo (ID 

n. 27349818), além de não comparecer na audiência de conciliação (ID n. 

27415904). Ora, comprovado a existência do débito e a litigância de má-fé 

por parte da reclamante não há o que se falar em desistência do feito, 

devendo esta responder pelo ilícito processual. Sobre a matéria, o 

FONAJE editou o Enunciado 90: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Restando claro que o débito inequivocamente existe, não havendo, por 

consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os 

autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente configura 

exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a parte 

reclamante, não quitou os débitos que detinha perante a parte reclamada, 

o que justificou o encaminhamento do seu nome aos cadastros de 

consumidores inadimplentes. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante. Condeno a parte 

Reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016579-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016579-56.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RAYANE BEZERRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação cível alegando 
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a parte Reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos nas 

listas dos órgãos de proteção ao crédito por débito que aduz desconhecer 

sua origem, posto que afirma não possuir débito a ponto de justificar a 

restrição. Ao final o Requerente pugnou pela declaração de inexistência 

do débito, além da condenação da Requerida a reparação por danos 

morais. É a suma do essencial. Pois bem, o decreto de indeferimento da 

inicial é medida de rigor. A parte Reclamante, apesar de devidamente 

intimada (ID n. 25724523) para juntar comprovante de endereço VÁLIDO e 

em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas de água, energia elétrica 

ou telefone, em nome do Requerente ou com declaração do titular do 

documento, sob pena de indeferimento da inicial, quedou-se inerte. 

Estabelece o art. 321 do Código de Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Razão por que há de ser 

extinto o feito, sem julgamento do mérito. Posto isso, com fundamento no 

art. 485, inciso I, do CPC, OPINO pelo INDEFERIMENTO DA INICIAL e 

consequentemente pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do 

mérito. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à apreciação do Meritíssimo Juiz Togado para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________ Vistos etc. I. 

Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos autos, 

com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do contido 

no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 

51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 10 

dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012084-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CREIDINEIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012084-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CREIDINEIA DE CAMPOS 

REQUERIDO: ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores 

dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que 

dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se 

a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual, passo ao julgamento. A parte Reclamante ajuizou a presenta 

ação em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela inexistência do 

débito e a reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna 

pela existência do débito, juntando aos autos a ficha de cadastro de 

revendedores, documento pessoal apresentados no ato da contratação, 

nota fiscal, recibo de entrega da mercadoria, dentre outros documentos 

(ID n. 27477148, n. 27477151, n. 27477150, n. 27477159, n. 27477160, n. 

27477164), estando a ficha de cadastro e os recibos de entrega 

assinados com verdadeira identidade da assinatura ali exaradas em 

comparação com os documentos juntados pela própria Reclamante 

(Procuração e documento pessoal) e com o termo de audiência. Que se 

diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de 

análise a olho nu, não sendo necessário a realização de pericia por expert 

da área grafotécnica. Cumpre consignar que houve apresentação de 

impugnação à Contestação. Diante de tão robusta prova, ficha cadastral, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da 

inexistência de relação jurídica e débito por parte da Reclamante. Assim, 

uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 

inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos 

termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Até 

mesmo porque, muito embora a parte Autora alegue que não contratou os 

serviços da Reclamada, o contrato está devidamente assinado. Além 

disso, o comprovante de entrega está assinado pela própria Reclamante. 

Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não há se falar 

em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo 

ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos 

toda a documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, 

certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, forte no art. 487, I do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Ainda, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto, 

corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento, 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. Condeno também 

a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que 

será paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017024-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017024-74.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SANDRO SANTOS DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro a preliminar arguida por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a 

parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente telas sistêmicas (histórico de contas e 

consumo), que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar 

cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o suposto 

débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do nome da 

parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui 

discutidos, objeto da presente demanda. Por outro lado, embora a 

Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pela 

consumidora tanto no ID n. 25949160 NÃO PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO 

A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO 

“DANO MORAL”. In casu, o comprovante apresentado pela Demandante 

sequer demonstra qual a data exata em que a inserção restritiva foi 

efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta liquidação da 

sentença), ou seja, o extrato apresentado na exordial demonstra apenas a 

data de vencimento do débito ora discutido, razão pela qual, reitero que o 

mencionado documento não detém credibilidade, pois existe outro débito 

em nome do Reclamante, não sendo possível afirmar qual foi inscrito 

primeiro para a correta analise da aplicação ou não da Sumula 385 do STJ. 

Reitero que o Reclamante não se dignou em obter um documento idôneo 

diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito (O QUAL, 

CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A DATA EXATA DA EFETIVAÇÃO 

DA MENCIONADA NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A EXISTÊNCIA DE 

EVENTUAL APONTAMENTO ADICIONAL), motivo pela qual, a fim de evitar 

que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento 

indevido, entendo que o pedido de indenização por supostos danos morais 

deve ser rejeitado, pois não é possível identificar a data de inclusão da 

restrição aqui discutida. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada, somente para declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, determinar o cancelamento da correlata inscrição 

do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito. 

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, 

somente com relação aos débitos discutidos neste feito. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

F a b i a n a  M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016994-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016994-39.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CARLA CRISTINA XAVIER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Visto. A parte reclamante, intimada validamente, para comparecer à 

Sessão de Conciliação, não o fez e também não justificou sua ausência 

até a abertura do ato processual. Diante disso, julgo extinto o processo, 

sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei 9.099/96. 

Ainda, condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais. "Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 

51, da Lei 9.099/95, é necessária a condenação em custas." (Enunciado 

28 do XIII Encontro do Fórum Permanente de Coordenadores de Juizados 

Especiais). Fica condicionado o ajuizamento de nova ação, com identidade 
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de partes e pedidos, ao pagamento das custas processuais. Quantificada 

as custas processuais, intime-se o Autor para pagamento, no prazo de 10 

dias. Custas processuais devidamente quitadas e transitada em julgado, 

ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Preclusas 

as vias recursais, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007609-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007609-67.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LARYSSA FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian juntado com a inicial. Sustenta a 

parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de proteção ao 

crédito por débito que desconhece integralmente. Importante registrar que 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. 

Com a contestação a ré juntou aos autos “Contrato” ID Num. 26955444 - 

Estando tal documento devidamente assinado com verdadeira identidade 

da assinatura ali exarada em comparação com documento pessoal. Que 

se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de 

análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área 

grafotécnica. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016621-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL GUIMARAES DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016621-08.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LOURIVAL GUIMARAES DE 

ALMEIDA JUNIOR REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 335, I do CPC. É 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte Reclamante que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida, pois não possui dívida 

alguma. Em contestação alega a Reclamada que a negativação ora 

discutida refere-se a dívida contraída junto a instituição demandada pela 

utilização de cartão de crédito. Apesar do não comparecimento do 

Reclamante em audiência de conciliação, julgo o processo da forma que 

ele se encontra, vez que a contestação já havia sido juntada aos autos, 

por equidade ao enunciado 90 do FONAJE. O que se depreende do caso 

em tela é que houve negativação do nome da parte Reclamante relativa a 

dívidas inadimplidas, uma vez que a requerida comprova através contrato 

devidamente assinado, a existência dos débitos entre os litigantes. O autor 

negou os débitos com a empresa requerida o que se demonstrou 

inverídico após a apresentação da defesa. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes e efetivos débitos; e regularidade não apenas do débito, 

mas também das inscrições ora discutida. Cabe registrar que o contrato 

está devidamente assinado e com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com a assinatura nos documentos juntados pelo 

próprio Reclamante. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência dos débitos, muito menos em indenização a 

título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no 

proceder da parte Reclamada. Esta ação configura verdadeira aventura 

jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a condenação 

da parte reclamada em danos morais, caracterizando esta ação 

verdadeira má fé da parte reclamante. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF do reclamante nos órgãos de restrição ao crédito 

configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que se 

analise a questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante, na sua ânsia 

de auferir renda fácil, com objetivo de ser premiada com a condenação da 

parte reclamada ao pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se 

aproveitando da gratuidade processual na primeira instância, litigando de 

má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. A imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 
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que, por injustificável comodismo, deixou de pagar os seus débitos e 

agora, após comprovado que está litigando de má-fé, tem a desfaçatez de 

simplesmente não comparecer a audiência de conciliação, com o objetivo 

de arquivamento dos autos por contumácia, uma vez que não apresentou 

qualquer justificativa para sua ausência. Ora, comprovado a existência do 

débito e a litigância de má-fé por parte da reclamante não há o que se falar 

em extinção do feito, vez que não justificou sua ausência no referido ato, 

devendo esta responder pelo ilícito processual, aplicando ao caso, por 

equidade, o disposto no Enunciado 90 do FONAJE. ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Restando claro que o débito inequivocamente existe, 

não havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. 

Ao contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte reclamante, não quitou os débitos que detinha perante 

a parte reclamada, o que justificou o encaminhamento do seu nome aos 

cadastros de consumidores inadimplentes. Ante o exposto, forte no art. 

487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante. 

Condeno a parte Reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, 

verba que será paga em benefício dos procuradores da reclamada. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009715-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIMARA DA PALMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009715-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LIMARA DA PALMA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. A parte reclamante, intimada validamente, 

para comparecer à Sessão de Conciliação, não o fez e também não 

justificou sua ausência até a abertura do ato processual. Diante disso, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 

51, I, da Lei 9.099/96. Ainda, condeno a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais. "Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária a condenação em 

custas." (Enunciado 28 do XIII Encontro do Fórum Permanente de 

Coordenadores de Juizados Especiais). Fica condicionado o ajuizamento 

de nova ação, com identidade de partes e pedidos, ao pagamento das 

custas processuais. Quantificada as custas processuais, intime-se o 

Autor para pagamento, no prazo de 10 dias. Custas processuais 

devidamente quitadas e transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, 

anotações e demais formalidades. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. 

Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017316-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO SANTOS FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017316-59.2019.8.11.0002. REQUERENTE: AGNALDO SANTOS 

FONSECA REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Trata-se de Reclamação em que 

a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada 

com indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi 

indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela parte 

Reclamante. Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta 

restou infrutífera. Importante registrar que incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado entre a parte Reclamante e a empresa Itaú. Neste 

sentido, por ter sido cessionária dos créditos afirma que a negativação é 

verdadeira e legítima, ante a inadimplência da parte Requerente, de sorte 

que inexiste responsabilidade civil que lhe recaia. Reitera-se que a 

Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos autos o 

Instrumento Particular da citada Cessão (que lhe legitima a cobrar o 

crédito), bem como “Contrato”, sendo documentos devidamente 

assinados. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Noutras 

palavras, há a comprovação/liame de hígida relação contratual. Que se 

registre que o citado documento segue devidamente assinado, sendo 

absolutamente idêntica a assinatura nele exarada em comparação com a 

constante no termo de audiência, assinado pela parte autora. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da 

Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza 
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Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009025-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009025-70.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VAGNER APARECIDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Outrossim, revela-se oportuno transcrever o que resta 

disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil: “Art. 370. Caberá ao 

juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito.”. (Destaquei). Não obstante a 

Reclamada em audiência de conciliação (ID n. 26704899), tenha requerido 

o comparecimento pessoal da parte autora, revela-se tempestivo lembrar 

que cabe unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual 

requerimento de prova. A meu ver, os documentos colacionados aos 

autos se revelam suficientes para auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, não havendo necessidade de ser produzida qualquer 

prova adicional em audiência de instrução e julgamento. Destarte, 

INDEFIRO o pedido formulado pela Reclamada e, consequentemente, com 

respaldo no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, delibero por julgar 

antecipadamente o mérito da lide. Antes de adentrar ao mérito, observo 

que o valor atribuído à causa (R$ 454,28) pela Reclamante não condiz com 

o proveito econômico pretendido pela mesma, vez que sugere a 

condenação da reclamada ao pagamento dos danos morais em R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). Logo, com amparo no que preconiza o artigo 

292, §3º do CPC/2015, retifico o valor da causa para o montante de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). A Reclamante alegou na petição inicial que 

teve o seu nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito a pedido 

da Reclamada, por débitos que não reconhece. Por entender que foi 

negativada indevidamente e ainda, que tal fato teria lhe proporcionado 

prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Realizada audiência de conciliação, o acordo restou 

infrutífero. Em sede de contestação a Reclamada esclareceu que as 

pendências debatidas na lide são provenientes de contrato firmado pela 

Reclamante junto ao BANCO SANTANDER S/A que, por meio de contrato 

de cessão de crédito firmado entre a Reclamada (cessionária) e o Banco 

Santander S/A (cedente), está sendo legitimamente cobrado. A Reclamada 

defendeu que, em decorrência do inadimplemento incorrido pela 

Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo de se 

falar na prática de ato ilícito ou ainda, na existência de danos morais 

indenizáveis. Com suporte nos referidos argumentos, a Reclamada 

pugnou para que a ação fosse julgada improcedente. Em consonância 

com o que dispõe o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, bem como, 

por considerar a Reclamante hipossuficiente se comparada à Reclamada, 

DEFIRO a inversão do ônus da prova em seu favor. O referido direito 

basilar libera a figura da consumidora da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando tal incumbência à pessoa 

do fornecedor que, por sua vez, por possuir maiores condições técnicas, 

deverá apresentar em juízo provas passíveis de impedir o reconhecimento 

dos fatos exarados na petição inicial. Após analisar as manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, todo o acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que o direito milita em favor das pretensões 

perseguidas pela Reclamante. Isso porque, entendo que não foram 

apresentadas provas idôneas de que realmente subsistiu qualquer relação 

negocial entre a Autora e a referida instituição cedente e, principalmente, 

que pudessem atribuir caráter de legitimidade à dívida que está sendo 

debatida nos presentes autos. A meu ver, no intuito de comprovar a 

origem da dívida que culminou na inserção creditícia, cabia à Reclamada 

ter providenciado preventivamente junto à instituição cedente (Banco 

Santander S/A) a cópia de um eventual contrato existente em nome da 

Reclamante (a fim de comprovar a contratação), ou ainda, a cópia de um 

arquivo de áudio em que a própria Autora reconhece a existência de 

alguma dívida em seu nome, o que, definitivamente, não foi feito. Deste 

modo, não acolho o pedido de expedição de oficio a empresa cedente, vez 

que compete a empresa Reclamada trazer aos autos os documentos que 

comprovem a origem do débito negativado, pois, como já dito, deve a 

mesma agir com diligencia para evitar fraudes ou erros sistêmicos. 

Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

Reclamante junto a empresa Cedente, capaz de comprovar a relação 

jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a 

relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada 

na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(23/05/2018). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 
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cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Por fim, 

com amparo no artigo 292, §3º do CPC/2015, retifico, de oficio, o valor 

outrora atribuído à causa para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015359-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CESAR MARCELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015359-23.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MILTON CESAR MARCELINO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. A parte reclamante, intimada validamente, 

para comparecer à Sessão de Conciliação, não o fez e também não 

justificou sua ausência até a abertura do ato processual. Diante disso, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 

51, I, da Lei 9.099/96. Ainda, condeno a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais. "Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária a condenação em 

custas." (Enunciado 28 do XIII Encontro do Fórum Permanente de 

Coordenadores de Juizados Especiais). Fica condicionado o ajuizamento 

de nova ação, com identidade de partes e pedidos, ao pagamento das 

custas processuais. Quantificada as custas processuais, intime-se o 

Autor para pagamento, no prazo de 10 dias. Custas processuais 

devidamente quitadas e transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, 

anotações e demais formalidades. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. 

Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015955-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MARCIANO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015955-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIO MARCIANO 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Visto. Dispensado o 

relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte 

reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por restrição 

comercial indevida. Alega a parte reclamante que não tem nenhum débito 

com a parte reclamada, não havendo nenhuma justificativa para 

manutenção de restrição interna em seu nome e CPF. Pois bem. Pelos 

documentos anexados aos autos, não há prova segura da quantidade de 

restrições comercias registradas no nome e CPF da parte reclamante, 

tendo em vista que apenas foi juntado print de páginas eletrônicas de site 

de órgãos de restrição ao crédito, e faturas de consumo, que não servem 

como prova de restrição comercial, haja vista que não há como auferir, 

com certeza, a quantidade de restrições comerciais registradas no nome e 

CPF da parte reclamante. Isso porque, instada a juntar 

comprovante/extrato completo unificado emitido no balcão (papelete de cor 

amarelada) dos órgãos de restrição ao crédito a parte autora quedou-se 

inerte. A obrigação de juntar extratos idôneos, comprovando a totalidade 

de restrições registradas no nome e CPF da parte reclamante, é o mínimo 

que se exige do consumidor. No que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua 

plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. A prova 

que deveria ter sido produzida pela parte reclamante não é impossível ou 

excessivamente impossível, haja que bastaria este ter juntado prova 

documental do seu direito, o que não foi feito, de maneira que a 

improcedência se impõe. Neste caso, o reclamante deixou de comprovar 

os fatos constitutivos do seu direito. O elemento primário de todo ilícito é 

uma conduta humana e voluntária no mundo exterior. Esses ilícitos, como 

atentado a um bem juridicamente protegido, interessa à ordem normativa 

do Direito justamente porque produz um dano. Não há responsabilidade 

sem um resultado danoso. Mas a lesão a bem jurídico cuja existência se 

verificará no plano normativo da culpa, está condicionada à existência, no 

plano naturalístico da conduta, de uma ação ou omissão que constitui a 

base do resultado lesivo. Não há responsabilidade civil sem determinado 

comportamento humano contrário à ordem jurídica. (In, Rui Stocco, Tratado 

de Responsabilidade Civil, Editora Revista dos Tribunais, 5º Edição, São 

Paulo, 2001, página 95). STJ. Recurso especial. Prova. Produção. 

Convicção do Juiz. Considerações do Min. Luis Felipe Salomão sobre o 

tema.CPC, arts. 333 e 541. Lei 8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova é 

todo meio destinado a firmar a convicção do juiz sobre a verdade dos 

fatos alegados pelas partes em juízo. Assim, proferida decisão, de forma 

fundamentada, não há falar em violação aos termos do artigo 333 do CPC, 

pois cabe ao órgão julgador determinar as provas que julgar necessárias, 

indeferindo aquelas que, de acordo com a sua livre convicção, não forem 

úteis ou não se prestarem à solução da lide, como é o caso em questão. ... 

(Min. Luis Felipe Salomão).» ( STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: 

Min. Luis Felipe Salomão - J. em 19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. 

LEGJUR 118.1251.6000.3400). TJSP. Dano moral. Responsabilidade civil. 

Seguro. Ação de cobrança. Autor aposentado pelo INSS. Negativa da 

seguradora a reconhecer a incapacidade do segurado. Cabimento. Prova 

frágil para respaldar a recusa do pagamento. Inexistência de violação dos 

direitos à honra e dignidade, assegurados pela Constituição Federal. 

Inocorrência de dano moral indenizável. Sentença mantida. Recursos 

improvidos. (TJSP - (34ª CâmDirPri) - Apelação 2094-86.2011.8.26.0081 - 

2012 - Adamantina - Rel.: Des(a). Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade 

- J. em 06/08/2012 - Doc. LEGJUR 144.7244.0022.1700) Nesta condição, 

inexistindo ou não comprovado satisfatoriamente a conduta culposa da 

reclamada, a improcedência da ação se impõe. Diante do exposto, opino 
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pela improcedência dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que 

produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006061-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANY DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006061-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TATIANY DA SILVA 

MACHADO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Registro que a Reclamada apesar de ter sido devidamente citada/intimada 

(ID n. 22067761), não compareceu à audiência de conciliação e nem 

apresentou contestação, motivo pelo qual opino pela decretação da 

revelia, consoante o art. 20 da Lei 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia 

da Reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. Pleiteia a parte Reclamante a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece legítimo. 

Carreado com a petição inicial, o Autor juntou extrato demonstrando a 

existência do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a 

negativação do nome do seu nome pela Reclamada. Com efeito, cabia à 

Reclamada rechaçar especificamente os pontos aduzidos na inicial, 

entretanto, novamente quedou-se revel, pois deixou de apresentar 

Contestação. A revelia eleva a versão factual trazida pelo Reclamante a 

foros de verdade formal ou processual e, repito, não resultando da 

convicção deste julgador o contrário, dou por certo que houve ação 

culposa por parte da Reclamada, que resultou na indevida inclusão do 

nome e CPF do Demandante nos órgãos de restrição de crédito, 

comprovado no ID n. 21418171 e n. 21169909, de modo que não restam 

dúvidas sobre a plausibilidade do direito reclamado. Nesse sentido, não 

tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito que 

está cobrando do Reclamante, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da 

presente demanda. Contudo, não obstante o irrefutável ato ilícito incorrido 

pela Reclamada, tenho que a pretensão indenizatória (danos morais) 

almejada pelo Autor não reivindica a guarida deste juízo. Consoante pode 

ser facilmente verificado no comprovante de restrição anexo ao ID nº 

21169909, O RECLAMANTE POSSUI UM APONTAMENTO RESTRITIVO 

PREEXISTENTE AO QUE ESTÁ SENDO DEBATIDO NESTA LIDE, o qual 

foram efetivados a pedido do credor “Banco Losango S/A” na data de 

07/06/2018. No tocante ao apontamento mencionado, consigna-se que a 

parte Reclamante não comprovou ser indevido ou que sua legitimidade 

esteja sendo questionada judicialmente. Reza a Súmula 385 do STJ que: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. ” (Destaquei). Com amparo em toda 

a fundamentação exarada no presente pronunciamento jurisdicional, em 

que pese o ilícito praticado pelo Reclamado, o fato do Reclamante possuir 

uma anotação preexistente legítima em seu nome afasta completamente o 

alegado abalo moral que o mesmo aduziu ter sofrido, razão pela qual, 

tenho plena convicção de que a sua pretensão indenizatória merece ser 

rechaçada. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada, somente para declarar a inexistência do débito mencionado na 

inicial e, determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da 

parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito. Oficiem-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação 

ao débito discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho 

Juíza Leiga _______________________________________________ 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011151-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA APARECIDA FARIAS FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011151-93.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIMARA APARECIDA 

FARIAS FRANCO REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. A parte reclamante, 

intimada validamente, para comparecer à Sessão de Conciliação, não o 

fez e também não justificou sua ausência até a abertura do ato 

processual. Diante disso, julgo extinto o processo, sem julgamento do 

mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei 9.099/96. Ainda, condeno a parte 

reclamante ao pagamento das custas processuais. "Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária a 

condenação em custas." (Enunciado 28 do XIII Encontro do Fórum 
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Permanente de Coordenadores de Juizados Especiais). Fica condicionado 

o ajuizamento de nova ação, com identidade de partes e pedidos, ao 

pagamento das custas processuais. Quantificada as custas processuais, 

intime-se o Autor para pagamento, no prazo de 10 dias. Custas 

processuais devidamente quitadas e transitada em julgado, ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013585-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013585-55.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALDENIR DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Contudo, o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para a 

outra negativação existentes no nome da parte autora, que serve para 

fixar o valor do dano moral. Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, considerando o valor da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data: 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 
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deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015571-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015571-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FABIANA ALVES DE SOUSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o deslinde das 

questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de 

dilação probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, nos 

termos do art. 355, inc. I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a 

parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado pela parte Requerente. 

Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a 

inadimplência da renegociação celebrada pela Autora. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente telas 

sistêmicas, faturas e relatório de chamadas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, além do fato da parte 

Reclamante possuir restrição anterior também considerada inexistente, na 

qual também restou configurado o abalo moral (autos nº 

1015568-89.2019.8.11.0002) a, assim, a fim de evitar o locupletamento 

indevido da mesma, entendo como justa e adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do 

pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do 

art. 487, inciso I do CPC, para: 1. Declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial, bem como determinar o cancelamento da inscrição 

do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 2. 

Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a 

partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (24/02/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da 

parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 
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passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015945-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015945-60.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WALISON DA SILVA MOURA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Verifica-se por meio 

da petição acostada nos autos (id. n. 26834895), que a parte Autora 

requer a desistência do presente feito. É o Breve Relato. Decido. Assim 

estabelece o Enunciado 90 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 90 – 

A desistência do Autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento. Isto posto, homologo para que 

surta os efeitos legais, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, o 

pedido de desistência da parte Autora. Por conseguinte, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do CPC. Em havendo antecipação de tutela/liminar outrora 

deferida, revogo-a. Remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017165-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017165-93.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CAROLINE DA SILVA CRUZ 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Trata-se de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado pela parte Reclamante. Realizada a audiência para 

tentativa de conciliação, esta restou infrutífera. Importante registrar que 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado entre a parte Reclamante e a 

empresa Marisa. Neste sentido, por ter sido cessionária dos créditos 

afirma que a negativação é verdadeira e legítima, ante a inadimplência da 

parte Requerente, de sorte que inexiste responsabilidade civil que lhe 

recaia. Reitera-se que a Reclamada pugna pela existência do débito, 

juntando aos autos o Instrumento Particular da citada Cessão (que lhe 

legitima a cobrar o crédito), bem como “Contrato”, sendo documentos 

devidamente assinados. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade 

das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Noutras 

palavras, há a comprovação/liame de hígida relação contratual. Que se 

registre que o citado documento segue devidamente assinado, sendo 

absolutamente idêntica a assinatura nele exarada em comparação com a 

constante no termo de audiência, assinado pela parte autora. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da 

Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza 

Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015957-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015957-74.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDIVAN JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Trata-se de Reclamação em que 

a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada 
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com indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi 

indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela parte 

Reclamante. Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta 

restou infrutífera. Importante registrar que incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado entre a parte Reclamante e a empresa Marisa. Neste 

sentido, por ter sido cessionária dos créditos afirma que a negativação é 

verdadeira e legítima, ante a inadimplência da parte Requerente, de sorte 

que inexiste responsabilidade civil que lhe recaia. Reitera-se que a 

Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos autos o 

Instrumento Particular da citada Cessão (que lhe legitima a cobrar o 

crédito), bem como “Contrato”, sendo documentos devidamente 

assinados. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Noutras 

palavras, há a comprovação/liame de hígida relação contratual. Que se 

registre que o citado documento segue devidamente assinado, sendo 

absolutamente idêntica a assinatura nele exarada em comparação com a 

constante no termo de audiência, assinado pela parte autora. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da 

Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza 

Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011610-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO NEVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011610-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANO NEVES PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre 

outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas 

as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual, passo ao julgamento. Rejeito a preliminar de incompetência do 

Juizado Especial articulada pelas partes, para processar e julgar o feito. 

Esta causa, fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser 

considerada complexa, sendo dispensável a realização de qualquer 

espécie de perícia (grafotécnica). A parte Reclamante ajuizou a presenta 

ação em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela inexistência do 

débito, e a reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna 

pela existência do débito, juntando aos autos a proposta de abertura de 

conta com adesão ao cartão de crédito, documentos pessoais 

apresentados no ato da contratação e faturas (ID n. 27088366 e n. 

27088369), estando o contrato assinado com verdadeira identidade da 

assinatura ali exarada em comparação com os documentos juntados pela 

própria Reclamante (Procuração e documento pessoal). Que se diga que 

tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho 

nu, não sendo necessário a realização de pericia por expert da área 

grafotécnica. Cumpre consignar que houve apresentação de impugnação 

à Contestação. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica e débito por parte da Reclamante. Assim, uma vez entendendo 

pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na 

inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja 

vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do 

Código Civil, diante da existência do débito. Isso porque, a empresa 

Reclamada apresentou também em sua defesa as faturas que 

demonstram pagamentos no valor integral da fatura, bem como a 

inadimplência do Autor na fatura com vencimento em dezembro de 2018 

no valor de R$ 493,51 (quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e 

um centavos), sendo o exato valor inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito (ID n. 27088369 – pág. 11). Além disso, a parte Autora não 

comprovou o adimplemento da aludida fatura. Com efeito, sendo legítima a 

relação contratual avençada e o débito negativado, não há se falar em 

indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos 

toda a documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, 

certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, forte no art. 487, I do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 
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ao crédito. Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 

80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 da 

Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015279-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015279-59.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA CELIA MACIEL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 
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de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006890-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO MANOEL HURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006890-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EVERALDO MANOEL 

HURTADO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Visto etc. 

Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para 

julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte Reclamante a 

Declaração de Inexistência de Débito cumulada com indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados 

cadastros das entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado 

débito que não reconhece legítimo, bem como não reconhece legítima a 

relação contratual. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou 

extrato do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do nome da parte 

Reclamante pela Reclamada. Já de outro tanto, a parte Requerida anexou 

nos autos, áudio, o qual demonstra a contratação do serviço da 

reclamada, comprovando assim a existência de relação contratual e de 

débitos pendentes, validando e amparando o débito apontado na restrição 

creditícia em apreço. Referidos áudios traduzem em provas a socorrer as 

alegações trazidas pelo Requerido, apresentando todos os dados 

pertinentes. Acerca do ônus da prova descreve o Novo Código de 

Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra 

contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos 

expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental 

suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. 

Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 

inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos 

termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Com 

efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não há se falar em 

indenização por dano moral. Dispositivo: Ante o exposto, forte no art. 487, 

I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Condeno ainda a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 

80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula 

nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) 

art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011639-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011639-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BRENDA ANDRADE DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A Reclamante alegou na petição 

inicial que teve o seu nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito 

a pedido da Reclamada, por débitos que não reconhece. Por entender que 
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foi negativada indevidamente e ainda, que tal fato teria lhe proporcionado 

prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Realizada audiência de conciliação, o acordo restou 

infrutífero. Em sede de contestação a Reclamada esclareceu que as 

pendências debatidas na lide são provenientes de contrato firmado pela 

Reclamante junto ao BANCO DO BRASIL S/A que, por meio de contrato de 

cessão de crédito firmado entre a Reclamada (cessionária) e o Banco do 

Brasil S/A (cedente), está sendo legitimamente cobrado. A Reclamada 

defendeu que, em decorrência do inadimplemento incorrido pela 

Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo de se 

falar na prática de ato ilícito ou ainda, na existência de danos morais 

indenizáveis. Com suporte nos referidos argumentos, a Reclamada 

pugnou para que a ação fosse julgada improcedente. Em consonância 

com o que dispõe o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, bem como, 

por considerar a Reclamante hipossuficiente se comparada à Reclamada, 

DEFIRO a inversão do ônus da prova em seu favor. O referido direito 

basilar libera a figura da consumidora da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando tal incumbência à pessoa 

do fornecedor que, por sua vez, por possuir maiores condições técnicas, 

deverá apresentar em juízo provas passíveis de impedir o reconhecimento 

dos fatos exarados na petição inicial. Após analisar as manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, todo o acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que o direito milita em favor das pretensões 

perseguidas pela Reclamante. Isso porque, entendo que não foram 

apresentadas provas idôneas de que realmente subsistiu qualquer relação 

negocial entre a Autora e a referida instituição cedente e, principalmente, 

que pudessem atribuir caráter de legitimidade à dívida que está sendo 

debatida nos presentes autos. A meu ver, no intuito de comprovar a 

origem da dívida que culminou na inserção creditícia, cabia à Reclamada 

ter providenciado preventivamente junto à instituição cedente (Banco do 

Brasil S/A) a cópia de um eventual contrato existente em nome da 

Reclamante (a fim de comprovar a contratação), ou ainda, a cópia de um 

arquivo de áudio em que a própria Autora reconhece a existência de 

alguma dívida em seu nome, o que, definitivamente, não foi feito. Deste 

modo, não acolho o pedido de expedição de oficio a empresa cedente, vez 

que compete a empresa Reclamada trazer aos autos os documentos que 

comprovem a origem do débito negativado, pois, como já dito, deve a 

mesma agir com diligencia para evitar fraudes ou erros sistêmicos. 

Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

Reclamante junto a empresa Cedente, capaz de comprovar a relação 

jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a 

relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada 

na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Por derradeiro, registra-se que este juízo não pode fechar os 

olhos no que diz respeito à existência de outros apontamentos restritivos 

em nome da Reclamante, o qual foi efetivado a pedido da credora “TTallyta 

Confeccoes”, o que pode ser facilmente visualizado nos comprovantes 

anexos aos ID n. 23330389. No tocante aos apontamentos mencionados, 

consigna-se que a parte Reclamante não comprovou serem indevidos ou 

que suas legitimidades foram questionadas judicialmente. Assim, muito 

embora as negativações apontadas não sejam preexistente à negativação 

debatida na presente lide, o que, por sua vez, afasta a incidência da 

Súmula 385 do STJ, a mesma não merece ser desprezada, pois, detém 

relevância para fins de fixação do quantum indenizatório. Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como, considerando a existência 

de outra negativação (não preexistente) em nome da Autora e ainda, a fim 

de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. Declarar a inexistência do 

débito mencionado na inicial, bem como determinar o cancelamento da 

inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao 

crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, 

corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (14/11/2016). Oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição 

comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao 

débito discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza 

Leiga ______________________________________________________ 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016478-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALAINO FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016478-19.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALAINO FARIAS REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Inicialmente, destaco que a matéria é 

exclusivamente de direito, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, conforme art. 370 do NCPC, o que autoriza o julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, pois não tem 

nenhuma pendência com a reclamada. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A parte reclamada contesta, informando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

reclamante. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte reclamante. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a parte 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, 

para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (26/08/2019). DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor do reclamante (Artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Com amparo no 

que preconiza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto apresente minuta de 

sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual n. 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função 

a tua l i zação  mone tá r ia  d i spon íve l  no  s í t i o  D rCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei n. 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016018-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA ANTONIA ALMEIDA VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016018-32.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSANA ANTONIA ALMEIDA 

VICENTE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Inicialmente, destaco 

que a matéria é exclusivamente de direito, não havendo necessidade de 

produção de outras provas, conforme art. 370 do NCPC, o que autoriza o 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Registro, inicialmente, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, pois não tem 

nenhuma pendência com a reclamada. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A parte reclamada contesta, informando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

reclamante. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte reclamante. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a parte 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 
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terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, 

para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (25/06/2019). DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor do reclamante (Artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Com amparo no 

que preconiza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto apresente minuta de 

sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função 

a tua l i zação  mone tá r ia  d i spon íve l  no  s í t i o  D rCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012977-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENIL BOSCO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012977-57.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOCENIL BOSCO DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

indefiro o requerimento de designação de audiência de instrução e passo 

ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater 

uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne 

na sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (contrato assinado em que o reclamante figura como fiador de um 

contrato de abertura de crédito firmado perante a reclamada), estando o 

contrato devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura 

ali exarada em comparação com os documentos juntados pelo próprio 

Reclamante (Procuração e documento pessoal) e o termo de audiêncio. 

Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta 

de análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da 

área grafotécnica. Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte 

autora se manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo 

que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 

373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de 

relação jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. 

Diante do exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1013898-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013898-16.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JANAINA PEREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc 

Trata-se de ação consumerista ajuizada por ADRIANA MARIA DE 

ARRUDA em face de BANCO BRADESCO S.A, postulando indenização por 

danos morais em razão de suposta negativação indevida de seu nome 

junto a cadastro de inadimplentes. Intimada a apresentar comprovante de 

endereço recente e em seu nome, a parte autora permaneceu inerte 

deixando escoar o prazo sem nada manifestar, o que autoriza este juízo a 

extinguir o presente feito. Diante do exposto, opino pelo indeferimento da 

petição inicial e extinção da presente demanda sem julgamento do mérito, 

com base no disposto no art.485, inciso I, do CPC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da 

Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos, com a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, a teor do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se 

de Autor ausente à Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das 

custas processuais, no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016041-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANY GOMES NASCIMENTO OAB - MT25727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016041-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SOLANGE APARECIDA 

RIBEIRO DA ROCHA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 

S.A. Visto. Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores 

dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei n. 9.099/1995 que 

dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se 

a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de 

apreciação, passo a analisar o mérito. Passo ao mérito. Trata-se de ação 

proposta pela parte autora em desfavor da reclamada, objetivando o 

recebimento de indenização por danos morais decorrentes de atraso de 

voo de 16 (dezesseis) horas, dado pelas companhia aérea ré. A relação 

de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos 

da Lei n. 8.078/90 e, nesse sentido, a inversão do ônus da prova se 

impõe. A parte reclamante comprovou a contratação dos serviços de 

transporte aéreo, bem como o atraso do voo, o que não foi negado pela 

reclamada. A parte ré alega que o motivo do atraso é justificado pela 

necessidade de manutenção da aeronave. Logo, cumpriu a parte Autora o 

ônus que lhes incumbe, nos termos do artigo 373, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Por sua vez, ainda que a parte reclamada tenha justificado 

o atraso do voo por impedimentos operacionais, isto por si só, não é 

motivo suficiente a eximir a responsabilidade diante das regras 

estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor em seu art. 6º, VIII, do 

CDC, ou, ainda, pelo ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, II, do 

Novo Código de Processo Civil. A responsabilidade da empresa 

reclamada, fornecedoras de serviços, é objetiva, pelo que responde 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores em decorrência de defeitos relativos aos serviços 

prestados. Acrescento que no caso em exame, os embaraços elencados 

pela empresa promovida se inserem na órbita da previsibilidade que, em 

concurso com a teoria do risco do empreendimento, configuram o dever 

de indenizar. O dever de indenizar resulta não apenas do defeito na 

prestação do serviço que importou descumprimento da obrigação de 

resultado esperado assumida quando da contratação, como também da 

violação do princípio da confiança existente nas relações de consumo, 

segundo o qual os passageiros, ao adquirirem os bilhetes de passagem 

mediante o pagamento do respectivo preço, esperaram e confiaram que a 

empresa aérea dispensasse todos os cuidados necessários para que 

chegassem ao destino e horário previamente ajustados. Portanto, tendo 

havido o atraso de voo, necessário reconhecer a existência de dano 

moral a ser indenizado, com a consequente fixação do quantum 

indenizatório devido. A jurisprudência tem entendido que o vício na 

prestação do serviço de transporte aéreo, caracterizado pelo atraso de 

voo, é suficiente para ensejar a reparação por dano moral, pois implica no 

retardamento da chegada ao destino, fato este que, pelas regras de 

experiência comum, evidenciam um abalo emocional considerável, 

notadamente quando não há qualquer aviso prévio. Para a fixação do 

valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada 

caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da 

lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, 

a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de 

tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência 

em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à 

reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais). Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO 

O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - 

condenar as parte Ré, a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), 

com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 

6.899/81, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 
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específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016626-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE BEBIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016626-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CRISLAINE BEBIANE DA 

SILVA REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório em face do art. 38, da Lei 

9099/95. Fundamento e Decido. Tendo em vista que as partes transigiram 

com vistas à solução da demanda existente entre elas, sendo disponíveis 

os direitos disputados, homologo, por sentença, dando à lide resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Novo Código de Processo Civil, o 

acordo entabulado para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos 

presentes autos. Fica constituído, para todos os fins, o título executivo 

judicial. Verifica-se que consta nos autos a comprovação pelo exequente 

do total cumprimento da obrigação pactuada, razão pela qual não há 

alternativa a este Juízo senão a de julgar extinto por sentença o processo, 

eis que o débito que dava causa à obrigação foi satisfeito. Isso posto, uma 

vez satisfeita a obrigação pelo executado, julgo extinto o processo COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 924, II e 925 do Novo 

Código de Processo Civil. Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013879-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILITA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013879-10.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LILITA GARCIA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Visto. Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei nº 

9.099/1995. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência, sendo suficientes para a solução da demanda as 

provas documentais já amealhadas aos autos, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. PRELIMINARES 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL - PERÍCIA GRAFOTECNICA 

Opino pela rejeição da preliminar arguida, na medida em que a perícia 

arguida é desnecessária no caso em tela, porque se tratar de excessiva e 

impertinente. Ademais, da análise do contrato juntado pela parte 

promovida, observo que a assinatura exposta no contrato é exatamente à 

mesma exposta nos documentos apresentados pela parte promovente. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência passo a analisar o mérito. MÉRITO A parte reclamante pretende 

ver a parte reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento 

de indenização por danos morais, por indevido encaminhamento e 

manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e registros de 

inadimplentes. Alega que jamais contratou com a parte reclamada, nada 

justificando o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de consumidores 

inadimplentes. Opondo-se à pretensão reparatória, a parte reclamada 

afirma que o débito existe, decorrendo de legítima contratação e que o 

encaminhamento dos dados cadastrais da parte reclamante aos cadastros 

de consumidores inadimplentes configura exercício regular de direito. E a 

parte reclamada está com razão, posto que com os documentos 

anexados, (CONTRATO), devidamente assinado pela parte reclamante, 

cuja assinatura, mesmo a olhos leigos, é idêntica às lançadas na 

procuração, e documentos pessoais, o que comprova a relação jurídica, 

bem como justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte 

reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a 

condenação da parte reclamada em danos morais, caracterizando esta 

ação verdadeira má-fé da reclamante. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de restrição ao 

crédito configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que 

se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante, que 

distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, 

consistente na tão almejada indenização por danos morais. Por fim, 

destaco que a imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela 

parte reclamada. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da parte reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte reclamante, não quitou o débito aberto com a parte 

promovida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

reclamante aos cadastros do SCPC. Isto posto, por todo o exposto, 

resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedidos formulados na exordial. Ademais, com 

respaldo no artigo 31 da Lei nº 9.099/95, julgo procedente o pedido 

contraposto apresentado pela reclamada e, consequentemente, CONDENO 

o reclamante ao pagamento da importância de R$ 218,79 (duzentos reais e 

setenta e nove centavos), devidamente corrigida pelo índice INPC, a partir 

do vencimento e com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao 
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mês, contados a partir da citação (Artigo 405 do Código Civil). Condeno a 

parte reclamante, como litigante de má-fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor 

da causa art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da parte reclamada. Por fim, com amparo no artigo 292, §3º 

do CPC/2015, retifico ex officio o valor outrora atribuído à causa para o 

montante de R$ 5.218,79 (cinco mil duzentos e dezoito reais e setenta e 

nove centavos). Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014180-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014180-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANA MARIA DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc Trata-se de ação 

consumerista ajuizada por ADRIANA MARIA DE ARRUDA em face de 

BANCO BRADESCO S.A, postulando indenização por danos morais em 

razão de suposta negativação indevida de seu nome junto a cadastro de 

inadimplentes. Intimada a apresentar comprovante de endereço recente e 

em seu nome, a parte autora permaneceu inerte deixando escoar o prazo 

sem nada manifestar, o que autoriza este juízo a extinguir o presente feito. 

Diante do exposto, opino pelo indeferimento da petição inicial e extinção da 

presente demanda sem julgamento do mérito, com base no disposto no 

art.485, inciso I, do CPC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor 

do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à 

Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, 

no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada 

pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014180-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014180-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANA MARIA DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc Trata-se de ação 

consumerista ajuizada por ADRIANA MARIA DE ARRUDA em face de 

BANCO BRADESCO S.A, postulando indenização por danos morais em 

razão de suposta negativação indevida de seu nome junto a cadastro de 

inadimplentes. Intimada a apresentar comprovante de endereço recente e 

em seu nome, a parte autora permaneceu inerte deixando escoar o prazo 

sem nada manifestar, o que autoriza este juízo a extinguir o presente feito. 

Diante do exposto, opino pelo indeferimento da petição inicial e extinção da 

presente demanda sem julgamento do mérito, com base no disposto no 

art.485, inciso I, do CPC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor 

do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à 

Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, 

no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada 

pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015799-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACIMARA ASSIS DE AMORIM E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015799-19.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JACIMARA ASSIS DE AMORIM 

E SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual indefiro o 

requerimento de designação de audiência de instrução e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 
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parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (contrato assinado em que o reclamante figura como fiador de um 

contrato de abertura de crédito firmado perante a reclamada), estando o 

contrato devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura 

ali exarada em comparação com os documentos juntados pelo próprio 

Reclamante (Procuração e documento pessoal) e o termo de audiêncio. 

Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta 

de análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da 

área grafotécnica. Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte 

autora se manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo 

que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 

373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de 

relação jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015919-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE FIGUEIREDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015919-62.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCAS HENRIQUE 

FIGUEIREDO DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A S E N T 

E N Ç A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. A parte Promovente, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme se 

verifica pelo termo juntado no evento. nº 27302966. Assim, diante da 

contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Expeçam-se 

os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor 

do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à 

Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, 

no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada 

pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013760-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013760-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALDENIR DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. VISTOS, ETC. Dispensado o relatório. DECIDO. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Afasto a preliminar de ilegitimidade arguida, pois Claro TV e Claro S.A 

pertencem ao mesmo grupo econômico, devendo prevalecer a 

responsabilidade solidária, pois estamos a tratar de relação de consumo. 

MÉRITO Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. A relação de consumo restou caracterizada, estando 

presentes os requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2o 

e 3o da Lei n. 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1o e 2o do 

artigo 3o dessa Lei) de tal relação. Por essa razão, impõe-se a inteira 

aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, que 

positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos 

consumidores, enquanto tais. Ocorre que, apesar de visar equilibrar a 

relação jurídica existente entre consumidor e fornecedor, por entender 

que aquele é a parte vulnerável - art. 4º, I e III da Lei n. 8.078/90 -, diante 

da capacidade técnica, econômica e jurídica do fornecedor, certo é que a 

presunção de boa-fé existente nas relações de consumo em favor do 

consumidor não se apresenta iure et de iure (absoluta), devendo ser 

relativizada diante dos fatos e fundamentos contido nos autos. Portanto, 

não quis o legislador favorecer a confecção de decisões injustas e 

desprovidas de um mínimo de elementos que possam embasar a atividade 

jurisdicional, ou seja, a chamada justa causa. Verifico que a parte 

promovente apresenta sua peça inicial alegando que contratou os 

serviços de internet junto a ré, mas que não foram instalados os serviços, 

motivos pelos quais busca a condenação na obrigação de fazer e 

compensação pelos danos imateriais. Em oposição aos argumentos da 

promovente, a parte Ré afirmou e demonstrou através de telas sistêmicas 

que os serviços não foram solicitados. Como acima consignado, em que 

pese as leis protetivas do microssistema consumerista, facultarem ao juiz 

a inversão do ônus da prova diante de inexistência de provas robustas, 

não quis o legislador promover situações de injustiça, pelo que se exige a 

verossimilhança das alegações do consumidor como requisito para a 

concessão da inversão do ônus, o que não se verifica no caso em 
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espeque. Nesse ponto, cumpre esclarecer que a parte Autora não traz 

aos autos comprovação de suas alegações, trazendo somente documento 

referente a linha móvel e outro inelegível, havendo assim 

inverossimilhança de suas alegações. Assim, observo que não é possível 

concluir pela falha na prestação dos serviços prestados pela ré como 

afirmado pela autora, pois não há coerência lógica na constituição do 

direito como pleiteado. Logo, não havendo clareza na exposição dos fatos 

e motivos que pudessem levar a parte Autora ao reconhecimento de seu 

direito, a improcedência é a medida que se impõe. Ademais, o atual Código 

de Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da prova: a parte 

promovente, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, a parte 

promovida, à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do 

direito da parte promovente. Isto posto, por todo o exposto, resolvo o 

mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo 

improcedente os pedidos formulados na exordial. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013867-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE APARECIDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013867-93.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JANETE APARECIDA DE 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A S E N T E N Ç A Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme se verifica 

pelo termo juntado no evento. nº 27302966. Assim, diante da contumácia 

da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Expeçam-se os ofícios 

pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor 

do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à 

Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, 

no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada 

pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010805-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010805-45.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CARLOS ALVES DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual indefiro o 

requerimento de designação de audiência de instrução e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (contrato assinado pelo reclamante), estando o contrato 

devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com os documentos juntados pelo próprio 

Reclamante (Procuração e documento pessoal) e o termo de audiência. 

Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta 

de análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da 

área grafotécnica. Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte 

autora se manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo 

que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 

373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de 

relação jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto 
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existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016375-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CARLA SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016375-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PAMELA CARLA SOUZA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Prefacialmente é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência, sendo suficientes para a 

solução da demanda as provas documentais já amealhadas aos autos, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I 

do CPC.. MÉRITO A parte reclamante pretende ver a parte reclamada 

condenada e judicialmente compelida ao pagamento de indenização por 

danos morais, por indevido encaminhamento e manutenção de seu nome e 

CPF nos cadastros e registros de inadimplentes. Alega que jamais 

contratou com a parte reclamada, nada justificando o encaminhamento do 

seu nome e CPF ao rol de consumidores inadimplentes. Opondo-se à 

pretensão reparatória, a parte reclamada afirma que o débito existe, 

decorrendo de legítima contratação e que o encaminhamento dos dados 

cadastrais da parte reclamante aos cadastros de consumidores 

inadimplentes configura exercício regular de direito. E a parte reclamada 

está com razão, posto que com os documentos anexados, (CONTRATO), 

devidamente assinado pela parte reclamante, cuja assinatura, mesmo a 

olhos leigos, é idêntica às lançadas na procuração, e documentos 

pessoais, o que comprova a relação jurídica, bem como justificou o 

encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol de 

inadimplentes. Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a 

parte reclamante pretende ser premiada com a condenação da parte 

reclamada em danos morais, caracterizando esta ação verdadeira má-fé 

da reclamante. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF 

da parte reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se 

exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a 

questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante, que distorce a 

sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, consistente na 

tão almejada indenização por danos morais. Por fim, destaco que a 

imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já que, por 

injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela parte 

reclamada. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da parte reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte reclamante, não quitou o débito aberto com a parte 

promovida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

reclamante aos cadastros do SCPC. Isto posto, por todo o exposto, 

resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedidos formulados na exordial. Ademais, com 

respaldo no artigo 31 da Lei nº 9.099/95, julgo procedente o pedido 

contraposto apresentado pela reclamada e, consequentemente, CONDENO 

o reclamante ao pagamento da importância de R$ 160,04 (cento e 

sessenta reais e quatro centavos), devidamente corrigida pelo índice INPC, 

a partir do vencimento e com incidência de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir da citação (Artigo 405 do Código Civil). 

Condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor 

da causa art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da parte reclamada. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012231-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CILO CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012231-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CILO CARLOS PEREIRA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o 

pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

como legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente (evento 26664543), informando que os débitos 

ensejadores da negativação são decorrentes de contrato legitimamente 

firmado com a parte Requerente, entretanto não comprovou ter notificado 

previamente a autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes. Neste sentido, aduz que a negativação é 

verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente telas 

sistêmicas, fatura e histórico de faturas, que entendo serem insuficientes 

e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, 

bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou gravação 

telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem 

cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e o débito, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial no 

valor de R$ 166,84 (cento e sessenta e seis reais e oitenta e quatro 

centavos), inscrito no cadastro de inadimplentes em 08 de novembro de 

2017; 2) determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte 

Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 3) Condenar a 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (novembro de 2017). Oficie-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no 

CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste 

feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015801-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015801-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCAS JESUS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual indefiro o 

requerimento de designação de audiência de instrução e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (contrato assinado pelo reclamante), estando o contrato 

devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com os documentos juntados pelo próprio 

Reclamante (Procuração e documento pessoal) e o termo de audiência. 

Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta 

de análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da 

área grafotécnica. Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte 

autora se manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo 

que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 

373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de 

relação jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010367-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA QUINTILIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO(A))

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010367-19.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SAMARA QUINTILIANO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MRV ENGENHARIA, MRV PRIME XVI 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

Ação Reclamação promovida por SAMARA QUINTILIANO DE OLIVEIRA, em 

desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. Após detido 

exame dos autos, entendo que este feito deve ser extinto, face à 

necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário entre a 

reclamada e a Caixa Econômica Federal, haja vista que o empreendimento 

integra programa governamental denominado “PROGRAMA MINHA CASA 

MINHA VIDA”, conforme se infere da documentação acostada no evento 

nº 22720862. A Caixa Econômica não se limitou a atuar como agente 

financiador da construção, mas sim, participando ativamente do projeto 

imobiliário, com a incumbência de fiscalizar o cronograma de execução da 

obra e avaliar a da possibilidade de prorrogação do prazo de sua 

conclusão, bem como da alegada cobrança de taxa de obra após o 

habite-se. Assim, entendo que a figura processual do litisconsórcio 

passivo necessário se faz indispensável no caso em tela, ante o prescrito 

no art. 114 do Código de Processo Civil, assim escrito: Art. 114. O 

litisconsorte será necessário por disposição de lei ou quando, pela 

natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença 

depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Em 

consequência, e considerando que a Caixa Econômica Federal tem foro na 

Justiça Federal, obrigo-me a reconhecer a incompetência absoluta deste 

Juízo para prosseguimento desta reclamatória cível, como matéria de 

ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo 

ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 64, §1º, do Código de 

Processo Civil. Art. 64. (...) § 1º A incompetência absoluta pode ser 

alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser decalrada de 

ofício. Esta ação não pode prosperar, diante do reza o artigo 8º, caput, da 

Lei 9.099/95: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por 

esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. (grifei) A 

Caixa Econômica Federal tem natureza jurídica de empresa pública, 

integrando a administração pública indireta. Incide, portanto, a limitação de 

competência disposta no artigo 8º da Lei 9.099/95, que exclui da condição 

de parte, perante os Juizados Especiais, as empresas públicas da União. 

Assim sendo, declaro EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, IV, da Lei 9.099/95, recomendando à parte 

reclamante que deduza sua pretensão perante a Justiça Federal. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 

Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os 

seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos, com a extinção do 
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processo, sem resolução do mérito, a teor do contido no art. 485 do CPC. 

II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para 

pagamento das custas processuais, no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 

do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012722-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENZO FERREIRA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012722-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ENZO FERREIRA MACIEL 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S E N T E N Ç A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato, conforme se verifica pelo termo juntado no 

evento. nº 26803221. Assim, diante da contumácia da parte promovente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os 

seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos, com a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, a teor do contido no art. 485 do CPC. 

II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para 

pagamento das custas processuais, no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 

do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010478-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILA AUXILIADORA VIEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010478-03.2019.8.11.0002. REQUERENTE: QUEILA AUXILIADORA VIEIRA 

LOPES REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual indefiro o 

requerimento de designação de audiência de instrução e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (contrato assinado pelo reclamante), estando o contrato 

devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com os documentos juntados pelo próprio 

Reclamante (Procuração e documento pessoal) e o termo de audiência. 

Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta 

de análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da 

área grafotécnica. Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte 

autora se manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo 

que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 

373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de 

relação jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011917-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ODAIR USELOTO CEGATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011917-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIO ODAIR USELOTO 

CEGATI REQUERIDO: DECOLAR.COM LTDA Vistos, etc. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Registra-se 

que a prova documental é suficiente para formar convencimento do juízo, 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Fundamento e Decido Preliminar de Ilegitimidade Passiva 

Inocorrente a alegada ilegitimidade passiva da parte requerida, uma vez 

que faz a demandada parte da mesma cadeia de consumo, sendo que é 

inegável sua participação nas vendas. Mérito A relação de consumo 

restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 

8.078/90. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, que positiva um núcleo de 

regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores, enquanto 

tais. Versam os autos sobre ação de restituição de valores cobrados 

indevidamente c/c danos imateriais. Demonstra a parte Autora que adquiriu 

junto a parte Ré, pacote turístico, para 04 pessoas, efetivando pagamento 

via cartão de crédito, mas além do preço pelo serviço adquirido, foram 

efetivadas outras cobranças, parceladas em 04 (quatro) vezes, 

totalizando o montante de R$ 4.463,,28, sobre os quais houve devolução 

de somente R$ 965,16, restando ausente de devolução o valor de R$ 

3.498,12 (três mil quatrocentos e noventa e oito reais e doze centavos). 

Em contestação a parte Requerida não se desincumbiu em demonstrar 

provas suficientes a desconstituir o direito pleiteado, devendo prevalecer 

a tese de ingresso. Cabe ainda invocar o princípio da “Boa-fé Objetiva” e 

da “Confiança”, pelos quais o fornecedor, através da oferta/contratação, 

deve-se se portar no sentido de cumprir os deveres anexos de lealdade, 

proteção, informação, confiança e cooperação. Ao contratar o 

consumidor informou seus dados pessoais e relativos ao cartão de 

crédito, o que foi utilizado para compras não autorizadas. A 

responsabilidade da empresa Requerida, fornecedora de serviços, é 

objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos 

relativos aos serviços prestados. Dano Material - Da Repetição do Indébito 

Quanto ao pedido de restituição em dobro, como bem expõe Rizzatto 

Nunes, é necessário o preenchimento de dois requisitos para a 

subsunção da norma: a) cobrança indevida; b) pagamento pelo 

consumidor do valor indevidamente cobrado. Assim, atendidos os 

requisitos do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo 

único, ausente engano justificável por parte dos fornecedores de 

serviços, evidencia-se que é de direito do autor a devolução em dobro dos 

valores aludidos no montante de R$ 6.996,24, (seis mil novecentos e 

noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), haja vista que 

demonstrada a má-fé no que toca à burocracia exagerada, ausência de 

informações precisas e pouco caso para a solução do conflito. Dano 

Imaterial Com relação ao dano moral experimentado pelo reclamante 

exsurge da falha na prestação do serviço pela reclamada. A não 

restituição de quantia paga por compra que não foi efetivada pelo Autor, 

quando buscou administrativamente a solução para o caso, não sendo 

atendida em seu pleito, gera transtorno que suplanta o mero aborrecimento 

e descumprimento de contrato, gerando dano moral passível de 

indenização. A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, 

bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e 

não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da Requerida. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, no seu aspecto subjetivo, 

liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria 

imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os 

transtornos e dissabores causados as partes reclamantes em razão da 

falha na prestação gerando angústia e sofrimento pelo desgaste que o 

embaraço lhe causou, que, em concurso com a teoria do risco do 

empreendimento, configuram o dever de indenizar, pois passado mais de 

de 01(ano) ainda não conseguiu a parte recuperar o montante despendido 

para pagamento de serviço não adquirido/utilizado. No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que servirá, a 

um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação para: - condenar a parte Ré, a REPETIR/PAGAR à parte 

Autora, em dobro - art. 42, parágrafo único, do CDC, o valor de R$ 

6.996,24, (seis mil novecentos e noventa e seis reais e vinte e quatro 

c e n t a v o s ) ,  c o r r i g i d o  m o n e t a r i a m e n t e  a  p a r t i r  d o 

DESEMBOLSO/PAGAMENTO das quantias indevidas, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC Lei nº. 6.899/81, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) a partir da citação; - condenar a Requerida, a 

pagar a Requerente, a título de danos morais, R$ 4000,00 (quatro mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015284-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONNY ZIELASKO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015284-81.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JONNY ZIELASKO JUNIOR 

REQUERIDO: PEMAZA CENTRO-NORTE S/A, BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de 

Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais e 

repetição de indébito, ao argumento de que seu cartão de crédito foi 

clonado, ocasião em que foi realizada uma compra indevida em seu cartão 

de crédito no valor de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais). Carreado 

com a petição inicial, a parte Autora juntou demonstrativos de 

movimentação bancária comprovando e existência do débito, objeto da 

presente demanda. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A primeira e a segunda Reclamada, por seu turno 

contestam tempestivamente, informando que o débito ensejador da 

negativação é legitimo, haja vista que as compras foram devidamente 

realizadas, e alegam ausência de responsabilidade e ausência de ilícito 

indenizável. Realizada audiência de conciliação, o acordo restou 

infrutífero. Passo a analisar o direito. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

Analisando os documentos apresentados pela parte Autora no evento nº 

25172961, observo que a compra indevida realizada não foi estornada 

pela empresa Pemaza Centro-Norte S.A, transferindo de forma indevida 

para o consumidor os riscos da atividade comercial desenvolvida, o que 

fere frontalmente o princípio da boa-fé objetiva que permeia as relações 

consumeristas. Nesses termos, a negativa do estorno do valor auferido 

mediante a prática de conduta fraudulenta, somado ao fato desta ter 

auferido lucro diante do fato narrado nos autos, atrai esta demandada 

para o centro da causa de pedir, razão pela qual entendo que a Pemaza 

está legitimada a figurar no polo passivo da presente demanda. A empresa 

em questão somente ficaria isenta de tal responsabilidade caso o valor da 

compra fraudulenta não lhe fosse repassado pela empresa administradora 

do cartão de crédito. Nesse sentido, entendo deva ser indeferido a 

arguição de ilegitimidade passiva suscitada pela demandada Pemaza 

Centro-Norte S.A. Nesses mesmos termos, deve ser indeferido a arguição 

de ilegitimidade passiva de Banco Olé Consignado, pois, a 

responsabilidade pela guarda e proteção dos dados referentes aos 

cartões de crédito emitidos tocam a esta instituição bancária. Nesse 

sentido: REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO – IMPERTINENCIA – 

SOLIDARIEDADE PREVISTA NO ART. 7º E 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – PRELIMINAR AFASTADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO 

CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS NÃO REALIZADAS PELA AUTORA – 

DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MAJORADO – PRECEDENTES 

DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – 

RECURSO DA AUTORA PROVIDO. A administradora do cartão de crédito, 

nos termos do parágrafo único, art. 7º, do Código de Defesa do 

Consumidor, responderá “solidariamente pela reparação dos danos 

previstos nas normas de consumo.” (N.U 0001189-30.2010.8.11.0018, , 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016) Diante do 

exposto, entendo deva ser indeferidas as arguições de ilegitimidade 

passiva de ambas as empresas demandadas. DO MÉRITO. No que 

concerne à reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável 

relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos 

do seu negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, 

ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pelas Reclamadas provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante foi vítima de um ilícito que extrapola 

o âmbito de sua responsabilidade, cabendo às empresas que compõe a 

cadeia de produção/fornecimento a responsabilidade por eventuais ilícitos. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Por fim, considerando ter havido o pagamento de três 

prestações decorrentes da compra fraudulenta, parcelas estas no valor 

de R$ 97,00 (noventa e sete reais), entendo deva ser aplicada a repetição 

do indébito em dobro, nos moldes do art. 42 do Código de Defesa do 

Consumidor, no montante de R$ 582,00 (quinhentos e oitenta e dois reais). 

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino para que seja JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos inicias em face das empresas reclamadas, para: 1. declarar a 

inexistência do débito de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais); 2. 

determinar a restituição da quantia paga indevidamente, no importe de R$ 

582,00 (quinhentos e oitenta e dois reais), à título de repetição de indébito, 

cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo dispêndio e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação; 2. 

Condenar as reclamadas a pagarem solidariamente a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, 

corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (julho de 2019). Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Dyego 

N u n e s  d a  S i l v a  S o u z a  J u i z  L e i g o 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 
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data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010821-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010821-96.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDSON DOS SANTOS SOUZA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc 

Trata-se de ação consumerista ajuizada por EDSON DOS SANTOS 

SOUZA em face de FIDC IPANEMA VI, postulando indenização por danos 

morais em razão de suposta negativação indevida de seu nome junto a 

cadastro de inadimplentes. Intimada a apresentar comprovante de 

endereço recente e em seu nome, a parte autora permaneceu inerte 

deixando escoar o prazo sem nada manifestar, o que autoriza este juízo a 

extinguir o presente feito. Diante do exposto, opino pelo indeferimento da 

petição inicial e extinção da presente demanda sem julgamento do mérito, 

com base no disposto no art.485, inciso I, do CPC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da 

Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos, com a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, a teor do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se 

de Autor ausente à Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das 

custas processuais, no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012926-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO MARINS CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012926-46.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ FERNANDO MARINS 

CESAR REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos, etc Trata-se de ação consumerista ajuizada por LUIZ FERNANDO 

MARINS CESAR em face de FIDC IPANEMA VI, postulando indenização por 

danos morais em razão de suposta negativação indevida de seu nome 

junto a cadastro de inadimplentes. Intimada a apresentar comprovante de 

endereço recente e em seu nome, a parte autora permaneceu inerte 

deixando escoar o prazo sem nada manifestar, o que autoriza este juízo a 

extinguir o presente feito. Diante do exposto, opino pelo indeferimento da 

petição inicial e extinção da presente demanda sem julgamento do mérito, 

com base no disposto no art.485, inciso I, do CPC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da 

Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos, com a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, a teor do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se 

de Autor ausente à Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das 

custas processuais, no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012350-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAYNI FERREIRA CASTELAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012350-53.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DEJAYNI FERREIRA 

CASTELAO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

indefiro, de plano, o pedido de realização de audiência de instrução, bem 

como passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Indefiro a preliminar arguida por entender estarem presentes 

os requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo 

qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração 

de Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das 

entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não 

reconhece legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou 

extrato do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. Intimada a apresentar impugnação à 

contestação, a parte Autora nada manifestou. Pois bem. Conquanto tenha 

a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente ficha cadastral e histórico de 

contas, além de recibo de entrega de mercadorias assinado por pessoa 

diversa da demandante, o que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada relação contratual, bem como o suposto 

débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que a justifique, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte 

Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso, ante ao extrato carreado. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui 

discutidos, objeto da presente demanda. Por outro lado, apesar da 

inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção 

ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), 

ou seja, aquele que dispensa comprovação, bem como o posicionamento 
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em questão ter sido devidamente consolidado pela Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula 22. Entretanto, no 

presente caso, deve ser observado que a inclusão do nome da parte 

Autora nos cadastros restritivos em relação aos débitos estampados 

nesta demanda, não causou nenhuma lesão que pudesse justificar a 

indenização pleiteada, pois a mesma já ostentava legítimas inscrições 

anteriores, o que, por seu turno, atrai a incidência da súmula nº 385, do 

STJ. Vejamos: SÚMULA N. 385: Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Nesses termos, não há que se falar em indenização por danos morais, 

pois não pode se dizer moralmente atingido aquele que possui outras 

restrições, como os noticiados no extrato do SCPC/SERASA juntado pela 

própria parte autora no mov. 01. Assim, não há que se falar em abalo de 

crédito, e, por consequência, inexiste o dever de indenizar moralmente. 

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão formulada, somente 

para: A) declarar a inexistência dos débitos nos valores R$ 456,18 

(quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos) e R$ 424,88 

(quatrocentos reais e oitenta e oito centavos), ambos negativados em 22 

de janeiro de 2019; B) determinar o cancelamento da correlata inscrição 

do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito 

(somente as negativações discutidas nos presentes autos); C) indeferir o 

pedido de indenização por danos morais; D) indeferir o pedido contraposto 

formulado em detrimento da parte autora; E) indeferir o pedido de 

condenação da parte autora por litigância de má-fé. Oficiem-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação 

ao débito discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MM° Juiz 

Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010201-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ONOFRE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010201-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITO ONOFRE DE 

ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte 

Reclamante ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão da inexistência de débito junto a mesma. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, 

juntando aos autos gravação de áudio e relatório de chamadas (ID nº 

27209276 e 27209278) oriunda de contato telefônico feito pela Reclamada 

junto à parte Reclamante. Na citada ligação fica evidente o motivo da 

ligação realizada, que era o de oferta de plano telefônico, o qual o 

Reclamante consentiu em contratar, confirmando todos os seus dados 

pessoais. A Reclamante apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Analisando as provas produzidas, entendo não haver qualquer ilícito 

praticado por parte da empresa Reclamada, pois na gravação 

apresentada a reclamante consentiu com a adesão do plano, oportunidade 

em que confirmou seu nome completo, informou seu CPF e o nome 

completo da genitora, bem como confirmou a data de nascimento. Destaco 

que tais informações foram prestadas de forma clara e sem interrupção, 

circunstância que evidencia que era o autor quem estava contratando o 

mencionado plano, não sendo, deste modo, necessária a realização de 

pericia. Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal RECURSO 

INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA) 

REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO 

DE LIGAÇÃO. CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJMT – 

Recurso Inominado 0028750-96.2018.811.0002 – Relator: Dr. Valmir 

Alaércio dos Santos – Julgado em 17/09/2019). Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito, já que a parte 

reclamante não comprovou o pagamento das faturas. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, bem como ante a licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não tendo a reclamante comprovado a quitação dos 

débitos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a 

mesma ao pagamento dos débitos em aberto R$ 120,96 (cento e vinte 

reais e noventa e seus centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da citação. Por fim, com amparo no artigo 292, §3º do CPC/2015, 

retifico ex officio o valor outrora atribuído à causa para o montante de R$ 

5.120,96 (cinco mil cento e vinte reais e noventa e seis centavos). 

Condeno ainda a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o 

valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, 

verba que será paga em benefício do procurador da Reclamada. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos habilitados. Cátia Andreatta Juíza Leiga 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 
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termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função 

a tua l i zação  mone tá r ia  d i spon íve l  no  s í t i o  D rCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014136-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS BISPO CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014136-35.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ISAIAS BISPO CERQUEIRA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência, tendo requerido a 

desistência do prosseguimento dos autos antes da realização da 

audiência, sem que, contudo, tivesse o magistrado apreciado tal pedido. 

Pois bem. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis: O 

legislador atribuiu tal importância à conciliação que obrigou a presença 

pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções para aquele que não 

comparecer à audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a 

revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). 

(grifo nosso). Feita essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do 

NCPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: 

Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Em 

havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. Precluso 

este decisum, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações de 

estilo. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Dyego 

Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus 

legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos, com a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, a teor do contido no art. 485 do CPC. 

II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para 

pagamento das custas processuais, no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 

do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016760-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIO RODRIGUES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016760-57.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARILIO RODRIGUES XAVIER 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte 

Reclamante ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão da inexistência de débito junto a mesma. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, 

juntando aos autos gravação de áudio e relatório de chamadas (ID nº 

27676662 e 27676664) oriunda de contato telefônico feito pela Reclamada 

junto à parte Reclamante. Na citada ligação fica evidente o motivo da 

ligação realizada, que era o de oferta de plano telefônico, o qual o 

Reclamante consentiu em contratar, confirmando todos os seus dados 

pessoais. A Reclamante apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Analisando as provas produzidas, entendo não haver qualquer ilícito 

praticado por parte da empresa Reclamada, pois na gravação 

apresentada a reclamante consentiu com a adesão do plano, oportunidade 

em que confirmou seu nome completo, informou seu CPF e o nome 

completo da genitora, bem como confirmou a data de nascimento. Destaco 

que tais informações foram prestadas de forma clara e sem interrupção, 

circunstância que evidencia que era o autor quem estava contratando o 

mencionado plano, não sendo, deste modo, necessária a realização de 

pericia. Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal: RECURSO 

INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA) 

REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO 

DE LIGAÇÃO. CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJMT – 

Recurso Inominado 0028750-96.2018.811.0002 – Relator: Dr. Valmir 

Alaércio dos Santos – Julgado em 17/09/2019). Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 
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de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito, já que a parte 

reclamante não comprovou o pagamento das faturas. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, bem como ante a licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não tendo a reclamante comprovado a quitação dos 

débitos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a 

mesma ao pagamento dos débitos em aberto R$ 108,89 (cento e oito reais 

e oitenta e nove centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir 

da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

citação. Por fim, com amparo no artigo 292, §3º do CPC/2015, retifico ex 

officio o valor outrora atribuído à causa para o montante de R$ 5.108,89 

(cinco mil cento e oito reais e oitenta e nove centavos). Condeno ainda a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que 

será paga em benefício do procurador da Reclamada. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015031-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELLEM FABIO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015031-93.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TELLEM FABIO FERREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc Trata-se de 

ação consumerista ajuizada por TELLEN FABIO FERREIRA DOS SANTOS 

em face de TIM S.A, postulando indenização por danos morais em razão 

de suposta negativação indevida de seu nome junto a cadastro de 

inadimplentes. Intimada a apresentar comprovante de endereço recente e 

em seu nome e extrato de negativação emitido pela CDL (consulta de 

balcão), a parte autora permaneceu inerte deixando escoar o prazo sem 

nada manifestar, o que autoriza este juízo a extinguir o presente feito. 

Diante do exposto, opino pelo indeferimento da petição inicial e extinção da 

presente demanda sem julgamento do mérito, com base no disposto no 

art.485, inciso I, do CPC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

____________________________________________________________

___ Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

a teor do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à 

Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, 

no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada 

pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008990-13.2019.8.11.0002
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TATIANE FATIMA ANDRADES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008990-13.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TATIANE FATIMA ANDRADES 

FREITAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o 

pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

como legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente (evento nº 26976628), informando que os débitos 

ensejadores da negativação são decorrentes de contrato legitimamente 
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firmado com a parte Requerente, entretanto não comprovou ter notificado 

previamente a autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes. Neste sentido, aduz que a negativação é 

verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. Intimada a 

apresentar impugnação à contestação, a parte Autora assim o fez. Pois 

bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, fatura e histórico de faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial no 

valor de R$ 198,98 , inscrito no cadastro de inadimplentes em 11 de 

dezembro de 2018; 2) determinar o cancelamento da inscrição do nome da 

parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 3) Condenar a 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (dezembro de 2018). 4) indeferir o pedido contraposto, 

bem como o pedido de condenação por litigância de má-fé formulados pela 

parte requerida em face da parte autora. Oficie-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial 

efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito 

discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017048-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELLE LEITMANN MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017048-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ARIELLE LEITMANN 

MAGALHAES REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para 

julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual indefiro o requerimento de designação de 

audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela parte 

Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 
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Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (contrato assinado pelo reclamante), estando o contrato 

devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com os documentos juntados pelo próprio 

Reclamante (Procuração e documento pessoal) e o termo de audiência. 

Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta 

de análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da 

área grafotécnica. Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte 

autora se manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo 

que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 

373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de 

relação jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006826-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006826-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: HELENA DA SILVA NUNES 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Conforme consta no Id 24425197, a 

parte autora foi intimada para emendar a inicial, devendo apresentar aos 

autos consulta de balcão SCPC (retirada nas Associações Comerciais), 

sobe pena de indeferimento da inicial, mas quedou-se inerte. Pois bem. O 

não atendimento a determinação de emenda à inicial acarreta o seu 

indeferimento, conforme previsto no artigo 321, parágrafo único, do CPC. 

Art. 321. (...) Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. De acordo com o artigo 485, inciso I, do Código 

de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a 

petição inicial; Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, com 

arrimo no que dispõe o art. 485, inciso I, c/c art. 321, parágrafo único, 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011777-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011777-15.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITA FATIMA DA SILVA 

REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual indefiro o requerimento de designação de 

audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 801 de 852



elementos formadores da sua convicção. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela parte 

Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (contrato assinado pelo reclamante), estando o contrato 

devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com os documentos juntados pelo próprio 

Reclamante (Procuração e documento pessoal) e o termo de audiência. 

Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta 

de análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da 

área grafotécnica. Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte 

autora se manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo 

que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 

373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de 

relação jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009068-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILAYNE NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009068-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EMILAYNE NEVES DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o 

pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Alega a parte requerente ter contratado um pacote de 

internet banda larga pelo valor de R$ 99,90, em agosto de 2018. Informa 

que após janeiro de 2019 a qualidade do sinal de internet caiu e passou a 

apresentar velocidade a menor da que fora contratada, o que a levou a 

diversas vezes tentar solucionar o problema de forma administrativa, sem 

sucesso. Diante do descumprimento contratual, solicitou o cancelamento 

do serviço contratado, momento em que lhe foi imposta uma multa de R$ 

500,00 (quinhentos reais). Tendo em vista tal impasse, ajuizou reclamação 

administrativa junto ao PROCON visando solucionar o problema. Firmaram 

um acordo, o que entretanto não foi respeitado pela empresa demandada 

que, a propósito, permaneceu gerando novas faturas de cobrança. 

Intimada a apresentar sua contestação, a reclamada asseverou a 

regularidade dos serviços prestados, bem como a inexistência de dano 

indenizável. Intimada a apresentar impugnação à contestação, a parte 

Autora assim o fez. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na 

oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito ou a regularidade so 

serviço prestado, mas tão somente telas sistêmicas, fatura e histórico de 

faturas, que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar 

cabalmente a alegada relação contratual, bem como o suposto débito em 

aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado 

pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de sustentar a 

versão alegada pela parte requerida, presumindo-se, portanto, verdadeira 

a versão estampada na petição inicial. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. No que 

tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a o fornecimento do serviço aquém do contratado revela 

quebra contratual ardilosa que mrece ser coibida de forma veemente, 

mormente quando somada ao menosprezo da empresa reclamada pelo 

acordo firmado na instância administrativa, além, é claro, da cobrança 

indevida operada no caso em tela. Tudo isso faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. RECURSO CÍVEL INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - TELEFONIA MÓVEL - PEDIDO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO 

- DESÍDIA NO NÃO ATENDIMENTO E REITERAÇÃO DE COBRANÇA - 

AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO - CARACTERIZAÇÃO DO ATO 

ILÍCITO QUE ENSEJA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS 

IN RE IPSA - QUANTUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. A 

responsabilidade civil da empresa de telefonia é objetiva, pois que a sua 

condição de prestadora de serviços lhe impõe o dever de zelar pela 

perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever 

de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor. 

Comprovada a falha do serviço prestado pela recorrente, a qual deixou de 

realizar o cancelamento do terminal telefônico solicitado pelo consumidor, 

em face da não utilização, passando a realizar novas cobranças, 
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mostra-se correta a sentença que a condenou ao pagamento de dano 

moral , o qual, na espécie, não necessita da prova, em razão do seu 

caráter in re ipsa. Considerando o caráter compensatório e dissuasório da 

medida e, em face da análise conjunta da condição social e econômica do 

lesado, bem como da repercussão do dano , deve ser mantido o valor da 

condenação arbitrado a título de danos morais , pois se mostra de acordo 

com os preceitos inseridos nos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, 

Julgado em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, e, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da Demandante, entendo como justa e adequada 

a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) declarar a inexistência do 

débito mencionado na inicial no valor de R$ 296,28 (duzentos e noventa e 

seis reais e vinte e oito centavos); 2) determinar o cancelamento do 

contrato em questão, tornando inexigível qualquer multa contratual; 3) 

Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a 

partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (janeiro de 2019). Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz 

Togado para posterior homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz 

Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função ?atualização monetária? disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013141-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE FARIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013141-22.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSILENE FARIAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc Trata-se de 

ação consumerista ajuizada por ROSILENE FARIAS DOS SANTOS em face 

de TELEFONICA BRASIL S.A, postulando indenização por danos morais 

em razão de suposta negativação indevida de seu nome junto a cadastro 

de inadimplentes. Intimada a apresentar comprovante de endereço recente 

e em seu nome e extrato de negativação emitido pela CDL (consulta de 

balcão), a parte autora permaneceu inerte deixando escoar o prazo sem 

nada manifestar, o que autoriza este juízo a extinguir o presente feito. 

Diante do exposto, OPINO pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL e 

extinção da presente demanda sem julgamento do mérito, com base no 

disposto no art.485, inciso I, do CPC. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz 

Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

a teor do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à 

Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, 

no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada 

pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014699-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL EDSON DE ARRUDA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014699-29.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MANOEL EDSON DE ARRUDA 

RAMOS REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato, conforme se verifica pelo termo juntado no 

evento nº 26129974. Assim, diante da contumácia da parte promovente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os 

seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos, com a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, a teor do contido no art. 485 do CPC. 

II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para 

pagamento das custas processuais, no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 

do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009597-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009597-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIAS RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual indefiro, de 

plano, o pedido de realização de audiência de instrução, bem como passo 

ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater 

uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne 

na sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro a 

preliminar arguida por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte 

Autora. Intimada a apresentar impugnação à contestação, a parte Autora 

nada manifestou. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na 

oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente ficha cadastral e histórico de contas, além 

de recibo de entrega de mercadorias assinado por pessoa diversa da 

demandante, o que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar 

cabalmente a alegada relação contratual, bem como o suposto débito em 

aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado 

pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que a 

justifique, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Neste ponto, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. Por outro lado, apesar da inscrição indevida de qualquer 

consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano 

moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação, bem como o posicionamento em questão ter sido 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula 22. Entretanto, no presente caso, deve ser 

observado que a inclusão do nome da parte Autora nos cadastros 

restritivos em relação aos débitos estampados nesta demanda, não 

causou nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização pleiteada, 

pois a mesma já ostentava legítimas inscrições anteriores, o que, por seu 

turno, atrai a incidência da súmula nº 385, do STJ. Vejamos: SÚMULA N. 

385: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Nesses termos, não há que se falar 

em indenização por danos morais, pois não pode se dizer moralmente 

atingido aquele que possui outras restrições, como os noticiados no 

extrato do SCPC/SERASA juntado pela própria parte autora no mov. 01. 

Assim, não há que se falar em abalo de crédito, e, por consequência, 

inexiste o dever de indenizar moralmente. Pelo exposto, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL 

PROCEDENCIA da pretensão formulada, somente para: A) declarar a 

inexistência do débito mencionado na inicial, no valor de R$ 195, 93 (cento 

noventa cinco reais e noventa três centavos), negativado em 17 de junho 

de 2018; B) determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da 

parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito (somente as 

negativações discutidas nos presentes autos); C) indeferir o pedido de 

indenização por danos morais; D) indeferir o pedido contraposto formulado 

em detrimento da parte autora; E) indeferir o pedido de condenação da 

parte autora por litigância de má-fé. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada 

no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido 

neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MM° Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. 

Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015419-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CUSTODIO JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802-O 

(ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015419-93.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIANE CUSTODIO JORGE 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - EPP Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo 

se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Exclusão do polo 

passivo da Reclamada TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME e JGA 

TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA: Havendo pluralidade de réus que 

integram cadeia de relação de consumo, todos respondem solidariamente 

aos danos causados ao consumidor, razão pela qual deve ser rejeitada a 

preliminar de exclusão do polo passiva, por força dos artigos 7º, 

parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, vez que ambas as Reclamadas estão 

presentes no contrato firmado com o Reclamante. Ilegitimidade Passiva: 

alega a reclamada CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S/A, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, 

pois não teria poder de gerência sobre o cancelamento de voos operados 

pela companhia aérea Avianca, porém a reclamada figura na cadeia de 

fornecedores do serviço contratado, logo, estamos diante da 

responsabilidade solidária entre os fornecedores, nos termos do artigo 18, 

CDC, motivo pelo qual indefiro a preliminar suscitada. Mérito. Narra a 

Autora que adquiriu das Reclamadas um pacote de viagem para 

Aracaju/SE com saída dia 14/08/2019 e retorno dia 21/08/2019, todavia, a 

autora não teria embarcado em razão do cancelamento do voo. Alega que 

a empresa Reclamada não oportunizou outro voo na mesma data e para o 
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mesmo destino. Alega que teve diversos transtornos com a alteração da 

data da viagem e do destino. Diante da falha na prestação de serviços, 

requer a Autora a condenação das Reclamadas ao pagamento da multa 

contratual e o pagamento de indenização por danos morais. Realizada a 

audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. Em sede de 

contestação as Reclamadas sustentaram que o cancelamento do voo 

ocorreu sem qualquer interferência da agência de viagens. As Rés 

defenderam que não praticaram nenhum ato ilícito em face dos 

Reclamantes, bem como, que não podem ser responsabilizadas pela culpa 

exclusiva da Companhia Aérea, motivo pelo qual, entende que inexistem 

danos morais ou materiais a serem indenizados. Inicialmente, cabe 

salientar que o caso em análise trata de relação de consumo. As rés são 

pessoas jurídicas que prestam serviços no mercado de consumo, 

inserindo-se no conceito de fornecedores do art. 3º, do Código de Defesa 

do Consumidor (CDC), enquanto a parte autora é consumidor, na forma do 

art. 2º, da supracitada lei, visto ser destinatária final dos serviços 

ofertados pelo fornecedor. Aplicam-se, desta forma, as disposições do 

referido código ao caso em tela, inclusive com a inversão do ônus da 

prova. No caso dos autos se está diante do cancelamento do voo 

constante no pacote turístico adquirido pela Reclamante junto as 

Reclamadas. Pois bem. Muito embora as Reclamadas alegam ausência de 

responsabilidade, é nítida que os serviços não foram prestados na forma 

contratada, pois a Autora compareceu no aeroporto e não pode embarcar 

na data acordada, bem como porque houve a alteração da data e do 

destino da viagem. Desse modo, competia as Reclamadas assegurarem o 

cumprimento dos serviços por elas oferecido, sendo certo que o 

cancelamento do voo pela companhia aérea compreende um risco do 

empreendimento das Reclamadas. Além disso, a finalidade da contratação 

de pacote turístico junto as agencias de viagens, é justamente pela 

segurança no serviço ofertado, independentemente da companhia aérea 

escolhida pela agencia. Assim, o cancelamento do voo pela companhia 

aérea, não exime a responsabilidade das Reclamadas no cumprimento do 

pacote por elas ofertado mesmo que por companhia aérea diversa da 

previamente ofertada, ou ainda, a restituição integral do valor pago, uma 

vez que a rescisão do contrato não ocorreu por vontade ou solicitação 

dos Autores. Desse modo, os fatos narrados configura falha na 

prestação de serviços. A responsabilidade da empresa Reclamada, 

fornecedora de serviços, é objetiva, pelo que responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores em decorrência de defeitos relativos aos serviços 

prestados, consoante disposto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Desse modo, os danos morais são devidos, embora não na 

cifra inicialmente pretendida, diante de todo o desgaste, de todo o 

transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, experimentados 

pelo consumidor, que mesmo contratando uma empresa de turismo para 

planejamento de sua viagem, se viu impedido de gozar das férias para o 

destino planejado, razão pela qual entendo como justo e razoável o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais). Entretanto, quanto ao pedido de 

condenação das Reclamadas ao pagamento da multa por descumprimento 

contratual, a mesma não deve incidir, em razão de não haver previsão de 

multa contratual em desfavor das Reclamadas, sendo que, eventual 

entendimento pela inversão da multa existente significaria a criação de 

uma nova cláusula. Ademais fornecedores e consumidores têm 

responsabilidades e obrigações distintas, portanto fica afastada a 

inversão da cláusula. De igual modo, entendo ser indevida a condenação 

das Reclamadas nos danos materiais, pois os valores pagos pela parte 

Autora são referentes a serviços de beleza, dos quais não restou 

comprovado qualquer prejuízo pelo cancelamento da viagem ou até mesmo 

que o valor é de responsabilidade das Rés. Pelo exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, nos 

termos do artigo 487, I do CPC, apenas para condenar as Reclamadas, 

solidariamente, a pagar a Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a titulo de danos morais, acrescido de juros de mora de (1%) ao 

mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta 

data. Ainda, julgo improcedente o pedido de danos materiais. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011631-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINEIDE DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011631-71.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALCINEIDE DA SILVA 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o 

pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

como legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno, embora tenha sido 

citada, não apresentou contestação, de modo a incidir, no caso em tela, os 

efeitos da revelia e a consequente pena de confissão, nos moldes 

previstos no artigo 344, do novo CPC. Nesses termos, a inserção do nome 

da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito 

é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste 

à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui 

discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 
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a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu 

nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao 

Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se 

revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1) aplicar os efeitos da revelia ao caso em tela, fazendo-se 

presumir verdadeiros os fatos estampados na peça exordial, nos termos 

do art.344, do CPC; 2) declarar a inexistência dos débitos mencionados na 

inicial no valor de R$ 337,34 , inscrito no cadastro de inadimplentes em 04 

de fevereiro de 2018; 3) determinar o cancelamento da inscrição do nome 

da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 4) Condenar 

a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (fevereiro de 2018). Oficie-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no 

CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste 

feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012375-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEICIANE DOS SANTOS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012375-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA CLEICIANE DOS 

SANTOS CHAGAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc Trata-se de ação 

consumerista ajuizada por MARIA CLEICIANE DOS SANTOS CHAGAS em 

face de VIVO S.A, postulando indenização por danos morais em razão de 

suposta negativação indevida de seu nome junto a cadastro de 

inadimplentes. Intimada a apresentar comprovante de endereço recente e 

em seu nome e extrato de negativação emitido pela CDL (consulta de 

balcão), a parte autora permaneceu inerte deixando escoar o prazo sem 

nada manifestar, o que autoriza este juízo a extinguir o presente feito. 

Diante do exposto, opino pelo indeferimento da petição inicial e extinção da 

presente demanda sem julgamento do mérito, com base no disposto no 

art.485, inciso I, do CPC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

____________________________________________________________

___ Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

a teor do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à 

Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, 

no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada 

pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012222-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012222-33.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LEONICE RODRIGUES DE 

SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc Trata-se de ação 

consumerista ajuizada por LEONICE RODRIGUES DE SOUSA em face de 

VIVO S.A, postulando indenização por danos morais em razão de suposta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 806 de 852



negativação indevida de seu nome junto a cadastro de inadimplentes. Em 

que pese a presença dos pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, a demandante apresentou 

pedido requerendo a desistência da ação. Diante do exposto, opino pela 

homologação do pedido de DESISTÊNCIA formulado pela parte autora, 

extinguindo-se o presente feito sem julgamento do mérito, com base no 

disposto no art.485, inciso VIII, do CPC. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

___ Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

a teor do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à 

Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, 

no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada 

pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015753-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015753-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RAIMUNDO FERREIRA DE 

JESUS REQUERIDO: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E 

SERVICOS SOCIAIS Vistos, etc. Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, 

art. 38). A parte Autora ajuizou a presente reclamação cível em desfavor 

da Reclamada, na qual pleiteia a rescisão contratual firmado entre as 

partes e a condenação em danos materiais e morais. É a suma do 

essencial. Pois bem, o decreto de indeferimento da inicial é medida de 

rigor. A parte Reclamante, apesar de devidamente intimada (ID n. 

25672446) para juntar comprovante de endereço VÁLIDO e em DATA 

RECENTE (90 dias), tais como: Contas de água, energia elétrica ou 

telefone, em nome do Requerente ou com declaração do titular do 

documento, sob pena de indeferimento da inicial, no prazo de 15 dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, apenas o fez após o prazo determinado 

e, ainda, acostando documento ilegível. Estabelece o art. 321 do Código de 

Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.” Razão por que há de ser extinto o feito, sem julgamento do 

mérito. Posto isso, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, OPINO 

pelo INDEFERIMENTO DA INICIAL e consequentemente pela EXTINÇÃO do 

presente feito, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários, 

por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença à apreciação do 

Meritíssimo Juiz Togado para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

_______________________________________________ Vistos etc. I. 

Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos autos, 

com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do contido 

no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 

51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 10 

dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010387-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONI ROBSON CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010387-10.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RONI ROBSON CHAVES 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Compulsando os autos 

verifica-se que a reclamante deixou de comparecer à audiência, sem 

qualquer justificativa, entretanto, a parte reclamada já havia sido citada, 

bem como, apresentado sua contestação, inclusive juntando diversos 

documentos que comprovam a relação contratual entre as partes, e ainda, 

a regularidade da notificação devidamente enviada ao 

devedor/demandante. Pois bem. Sabe-se que a informatização do 

processo judicial veio como meio teoricamente eficaz para garantir a 

celeridade da tramitação processual, esperança de um processo viável, 

célere e econômico. Assim, o acompanhamento pelos patronos das partes 

pode ocorrer a qualquer hora, estando disponível para consultar os 

andamentos/movimentos, visualizar petições anexadas por quaisquer 

patronos ou servidores judiciais que movimentam/peticionam os processos 

judiciais eletrônicos com assinatura digital. Nota-se neste Juizado o 

elevado número de processos, certamente com o intuito de evitar um 

possível julgamento de improcedência com a condenação de litigância de 

má-fé, cuja parte autora deixa de comparecer à audiencia de conciliação, 

“abandonando o processo”, após a juntada da Contestação (anexada 

antes da audiência de conciliação e com diversos documentos que 

comprovam a relação contratual entre as partes), a qual pode ser 

visualizada pelas partes e seus patronos como mencionado acima. 

Ressalte-se que quem litiga de má-fé prejudica não só a parte adversa, 

mas todo o sistema processual, e conforme o art. 80 do Novo Código de 

Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que: II- alterar a 

verdade de fatos; Nas palavras Tereza Arruda Alvim Wambier, “a conduta 

de alterar a verdade dos fatos prevista no inciso I do art. 77, assim, aquele 

que alega fato inexistente, nega fato existente ou mesmo dá uma falsa 

versão para fatos verdadeiros, incide na conduta, violando o dever 

processual.” (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: 

artigo por artigo, coordenação Teresa Arruda Alves Wambier...[et al.]. 

1.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 158), III- usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; Seguindo, ainda, o pensamento de 

Wambier, “este inciso traz a situação da parte usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal, ou seja, aquele que litiga almejando, ao fim do 

pleito, alcançar objetivo que sabe ser contrário ao ordenamento jurídico, 

age de má-fé.” (ob. cit. pg. 158) Já haviam sido identificados os casos de 

desistência após a apresentação de contestação com documentos, com 

intuito de evitar eventual condenação, motivo, pelo qual foi emitido o 

enunciado 90 do FONAJE, com alteração da sua redação, realizada no 

XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, que dispõe: “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária”. A alteração do enunciado acima disposto decorreu de 

fato de conhecimento comum, de que no exercício da jurisdição somos 

desafiados a identificar qual das partes é realmente a vítima, visto que, 

todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto 

fraudes e negativações indevidas se aportam no Judiciário. Ora, não 

podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação ou, como neste caso, deixam 

de comparecer com a parte autora nas audiências de conciliação, 

devendo o Juízo ter o mesmo rigor nessa situação a exemplo daquela 
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objeto do enunciado 90 do FONAJE. Por essas razões, deixo de extinguir 

a ação pela contumácia, ante a evidência de litigância de má-fé e passo ao 

julgamento de mérito. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do NCPC. Propôs a parte requerente ação 

no qual objetiva a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, com relação a uma dívida não tem 

conhecimento ou que nunca contraiu perante a parte requerida, 

desconhecendo por completo o fato. A parte requerida contesta a 

presente ação, trazendo aos autos documentos que comprova a correta 

notificação, devidamente remetida ao autor da demanda, não havendo que 

se falar em danos morais, sendo caso de improcedência dos pedidos 

iniciais. Assim, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram 

aliados à prova produzida pela requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo 

que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. 

Ademais, do confronto existente entre os documentos juntados na 

contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se que não 

ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Ressalta-se que a parte 

autora poderia ter apresentado impugnação à contestação, entretanto, 

nada manifestou quanto aos documentos juntados pela parte requerida, ao 

invés, deixou de comparecer à audiência de conciliação. No contexto dos 

autos, verifica-se que a parte reclamada carreou aos autos cópia de 

documentos hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido e a 

notificação respectiva, demonstrando, assim, que a negativação é legítima. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, nos inciso II e III, do art. 80, do CPC/2015. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade processual. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido, consoante autoriza o art. 81 do NCPC/15; e 

condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do 

processo, pagamento de honorários do advogado no montante de R$ 

2.000,00, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC/2015). Em caso de 

pagamento do valor da condenação/transação, com a concordância da 

parte credora, sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde 

já autorizado a sua expedição, observando-se em caso de transferência 

para a conta do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes 

para "receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Publicada no 

Sistema Projudi. Intime-se. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

________________________________________________________ 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014103-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMARY DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA NUNES DA SILVA OAB - MT17177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014103-45.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSIMARY DA SILVA 

BARROS REQUERIDO: MARISA LOJAS S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Ilegitimidade 

passiva: A Reclamada integra a cadeia de fornecedores, em razão da 

compra ter sido realizada dentro do seu estabelecimento, sendo, portanto, 

parte legítima para responder à demanda onde a parte busca indenização 

pela defeituosa prestação de serviço. Pleiteia a parte Reclamante a 

repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais em 

desfavor da Reclamada, ao argumento de defeituoso prestação de 

serviço. Alega que no dia 04/06/2019 realizou a compra de um produto no 

estabelecimento da Reclamada no valor de R$ 29,99 (vinte e nove reais e 

noventa e nove centavos), realizando o pagamento por meio do cartão de 

crédito fornecido pela própria Ré, em uma única parcela. Todavia, afirma 

que ao receber a fatura do cartão de crédito para pagamento, observou 

que a compra realizada no dia 04/06/2019 havia sido parcelada pela 

Reclamada de forma indevida e com a incidência de juros. Argumenta que 

tentou solucionar o impasse administrativamente, porém sem sucesso, 

razão pela qual ajuizou a presente demanda. Carreado com a petição 

inicial, a parte Autora juntou o cupom fiscal da compra, as faturas e o 

comprovante de pagamento das mesmas. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. A Reclamada, por seu turno 

contesta tempestivamente, alegando no mérito a regularidade do 

parcelamento e dos juros aplicado. Realizada audiência de conciliação, o 

acordo restou infrutífero. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado 

que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na 

oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer 

documento apto a provar as suas argumentações. Isso porque, 

analisando o cupom fiscal apresentado pela Autora no ID n. 24635954, 

observo que o valor do produto é de R$ 29,99 (vinte e nove reais e 

noventa e nove centavos), com um desconto de R$ 3,00 (três reais), 

sendo efetuado o pagamento do valor de R$ 26,99 (vinte e seis reais e 

noventa e nove centavos) no dia 04/06/2019 com o cartão de crédito, bem 

como, que não consta qualquer informação acerca do parcelamento 

desse valor. Todavia, na fatura acostada no ID n. 24635960, consta a 

cobrança da compra efetuada em 04/06/2019 em 2 (duas) parcelas no 

valor de R$ 20,47 (vinte reais e quarenta e sete centavos), totalizando o 

valor de R$ 40,94 (quarenta reais e noventa e quatro centavos). Desse 

modo, competia a Ré comprovar/demonstrar nos autos a autorização e 

ciência por parte da consumidora para parcelamento da compra realizada, 

no entanto, nenhuma prova fez nesse sentido. Assim, está nítida a falha 

na prestação de serviço da Requerida, ao passo em que não consta no 

cupom fiscal qualquer informação sobre o parcelamento da compra, 

sendo, portanto, indevida a cobrança parcelada na fatura do cartão de 

crédito da Reclamante. Logo, sendo indevido o valor pago, deve a parte 

Reclamada deve ser compelida a restituir a Demandante o valor de R$ 

13,95 (treze reais e noventa e cinco centavos), em dobro. Os danos 

morais são devidos, diante de todo o desgaste, de todo o transtorno, 

experimentados pelo requerente/consumidor, vez que restou comprovado 

que a parte autora tentou por diversas vezes solucionar o impasse 

administrativamente - embora não na cifra inicialmente pretendida -, mas 

em um valor capaz de reparar os percalços e transtornos sofridos. Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. A reparação moral deve também, guardar relação com 

a  r e a l i d a d e  d o  e v e n t o  o c o r r i d o ,  e  t e m  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória, para, considerando a 
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proporcionalidade e razoabilidade, evitar a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, levando-se sempre em consideração o grau de culpa; a gravidade 

do dano; e as condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. 

Considerando todas as características e elementos apontados, estabeleço 

a quantificação do dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos 

de correção monetária e juros legais. Pelo exposto, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE 

do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada para: 1. 

Condenar a Reclamada a restituir a Reclamante o valor de R$ 13,95 (treze 

reais e noventa e cinco centavos) a titulo de danos materiais, em dobro. 

Valor esse que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso e juros de mora de 1%a.m. a partir da citação, e; 2. Condenar 

a reclamada a pagar à reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a 

título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Submeto, 

para fins de homologação, o presente projeto de sentença, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho 

Juíza Leiga _______________________________________________ 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011689-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN DOS SANTOS SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEFFERSON ALMEIDA DE SA OAB - MT0015761A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE FERNANDES SILVA OAB - SP350862 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011689-74.2019.8.11.0002. INTERESSADO: CRISTIAN DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno, embora tenha sido citada, não 

apresentou contestação, de modo a incidir, no caso em tela, os efeitos da 

revelia e a consequente pena de confissão, nos moldes previstos no 

artigo 344, do novo CPC. Nesses termos, a inserção do nome da parte 

Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui 

discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu 

nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao 

Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se 

revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1) aplicar os efeitos da revelia ao caso em tela, fazendo-se 

presumir verdadeiros os fatos estampados na peça exordial, nos termos 

do art.344, do CPC; 2) declarar a inexistência dos débitos mencionados na 

inicial no valor de R$ 922,84 (novecentos e vinte e dois reais e oitenta e 

quatro centavos), inscrito no cadastro de inadimplentes em 29 de abril de 

2019; 3) determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte 

Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 4) Condenar a 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 
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desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (abril de 2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no 

CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste 

feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011325-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINDA LUIZA FIGUEIREDO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011325-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CARMELINDA LUIZA 

FIGUEIREDO DE ASSIS REQUERIDO: SANTANDER LEASING S.A. 

ARRENDAMENTO MERCANTIL Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, 

forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual indefiro o 

requerimento de designação de audiência de instrução e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada assevera a existência 

do débito em questão, juntando aos autos documento que comprova a 

relação jurídica entre as partes (contrato assinado pelo Autor da 

demanda), estando o contrato assinado com verdadeira identidade da 

assinatura em comparação com os documentos juntados pelo próprio 

Reclamante (Procuração e documento pessoal) e o termo de audiência. 

Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta 

de análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da 

área grafotécnica. Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte 

autora se manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo 

que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 

373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de 

relação jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Compulsando os autos verifica-se 

que a reclamante deixou de comparecer à audiência, sem qualquer 

justificativa, entretanto, a parte reclamada já havia sido citada, bem como, 

apresentado sua contestação, inclusive juntando diversos documentos 

que comprovam a relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade 

do débito outrora cobrado. Pois bem. Sabe-se que a informatização do 

processo judicial veio como meio teoricamente eficaz para garantir a 

celeridade da tramitação processual, esperança de um processo viável, 

célere e econômico. Assim, o acompanhamento pelos patronos das partes 

pode ocorrer a qualquer hora, estando disponível para consultar os 

andamentos/movimentos, visualizar petições anexadas por quaisquer 

patronos ou servidores judiciais que movimentam/peticionam os processos 

judiciais eletrônicos com assinatura digital. Nota-se neste Juizado o 

elevado número de processos, certamente com o intuito de evitar um 

possível julgamento de improcedência com a condenação de litigância de 

má-fé, cuja parte autora deixa de comparecer à audiencia de conciliação, 

“abandonando o processo”, após a juntada da Contestação (anexada 

antes da audiência de conciliação e com diversos documentos que 

comprovam a relação contratual entre as partes), a qual pode ser 

visualizada pelas partes e seus patronos como mencionado acima. 

Ressalte-se que quem litiga de má-fé prejudica não só a parte adversa, 

mas todo o sistema processual, e conforme o art. 80 do Novo Código de 

Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que: II- alterar a 

verdade de fatos; Nas palavras Tereza Arruda Alvim Wambier, “a conduta 

de alterar a verdade dos fatos prevista no inciso I do art. 77, assim, aquele 

que alega fato inexistente, nega fato existente ou mesmo dá uma falsa 

versão para fatos verdadeiros, incide na conduta, violando o dever 

processual.” (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: 

artigo por artigo, coordenação Teresa Arruda Alves Wambier...[et al.]. 

1.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 158), III- usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; Seguindo, ainda, o pensamento de 

Wambier, “este inciso traz a situação da parte usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal, ou seja, aquele que litiga almejando, ao fim do 

pleito, alcançar objetivo que sabe ser contrário ao ordenamento jurídico, 

age de má-fé.” (ob. cit. pg. 158) Já haviam sido identificados os casos de 

desistência após a apresentação de contestação com documentos, com 

intuito de evitar eventual condenação, motivo, pelo qual foi emitido o 

enunciado 90 do FONAJE, com alteração da sua redação, realizada no 

XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, que dispõe: “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária”. A alteração do enunciado acima disposto decorreu de 

fato de conhecimento comum, de que no exercício da jurisdição somos 

desafiados a identificar qual das partes é realmente a vítima, visto que, 

todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto 

fraudes e negativações indevidas se aportam no Judiciário. Ora, não 

podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação ou, como neste caso, deixam 

de comparecer com a parte autora nas audiências de conciliação, 

devendo o Juízo ter o mesmo rigor nessa situação a exemplo daquela 

objeto do enunciado 90 do FONAJE. Por essas razões, deixo de extinguir 

a ação pela contumácia, ante a evidência de litigância de má-fé e passo ao 

julgamento de mérito. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do NCPC. Propôs a parte requerente ação 

no qual objetiva a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, com relação a uma dívida não tem 

conhecimento ou que nunca contraiu perante a parte requerida, 

desconhecendo por completo o fato. A parte requerida contesta a 

presente ação, trazendo contrato assinado, cuja assinatura se assemelha 

àquela apresentada nos documentos que instruíram a inicial, bem como 

outros elementos de prova que demonstram a existência de vínculo 

jurídico entre as partes e a existência do débito da parte autora com a 

parte requerida, não havendo que se falar em danos morais, sendo caso 

de improcedência dos pedidos iniciais. Assim, diante das circunstâncias 

em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. Ademais, do confronto existente entre os documentos 

juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Ressalta-se que a 

parte autora poderia ter apresentado impugnação à contestação, 

entretanto, nada manifestou quanto aos documentos juntados pela parte 

requerida, ao invés, deixou de comparecer à audiência de conciliação. No 

contexto dos autos, verifica-se que a parte reclamada carreou aos autos 

cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO 

discutido, documentos esses devidamente assinados pela parte 

requerente demonstrando, assim, que a negativação é legítima. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, nos inciso II e III, do art. 80, do CPC/2015. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade processual. Com 

relação ao pedido contraposto formulado pela reclamada para condenar a 

parte reclamante ao pagamento dos débitos, entendo que, diante da 

comprovação da legalidade dos débitos, merece acolhimento. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido, consoante autoriza o art. 81 do NCPC/15; e 

condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do 

processo, pagamento de honorários do advogado que fixo no montante de 

R$ 2.000,00, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condeno a parte reclamante a 

efetuar o pagamento do débito objeto do pedido contraposto, sendo o 

valor corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados da apresentação do 

pedido contraposto. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei 

(art. 523 e ss. do CPC/2015). Em caso de pagamento do valor da 

condenação/transação, com a concordância da parte credora, sendo 

necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado a sua 

expedição, observando-se em caso de transferência para a conta do(a) 

patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para "receber, dar 

quitação" no instrumento procuratório. Publicada no Sistema Projudi. 

Intime-se. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que 

produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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FINANCEIROS Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual indefiro, de plano, o pedido de 

realização de audiência de instrução, bem como passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro a preliminar 

arguida por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para 

o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte 

Autora. Intimada a apresentar impugnação à contestação, a parte Autora 

nada manifestou. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na 

oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente ficha cadastral e histórico de contas, além 

de recibo de entrega de mercadorias assinado por pessoa diversa da 

demandante, o que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar 

cabalmente a alegada relação contratual, bem como o suposto débito em 

aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado 

pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que a 

justifique, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Neste ponto, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. Por outro lado, apesar da inscrição indevida de qualquer 

consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano 

moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação, bem como o posicionamento em questão ter sido 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula 22. Entretanto, no presente caso, deve ser 

observado que a inclusão do nome da parte Autora nos cadastros 

restritivos em relação aos débitos estampados nesta demanda, não 

causou nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização pleiteada, 

pois a mesma já ostentava legítimas inscrições anteriores, o que, por seu 

turno, atrai a incidência da súmula nº 385, do STJ. Vejamos: SÚMULA N. 

385: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Nesses termos, não há que se falar 

em indenização por danos morais, pois não pode se dizer moralmente 

atingido aquele que possui outras restrições, como os noticiados no 

extrato do SCPC/SERASA juntado pela própria parte autora no mov. 01. 

Assim, não há que se falar em abalo de crédito, e, por consequência, 

inexiste o dever de indenizar moralmente. Pelo exposto, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL 

PROCEDENCIA da pretensão formulada, somente para: A) declarar a 

inexistência do débito mencionado na inicial, no valor de R$ 3.761,22 (três 

mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos), negativado 

em 07 de março de 2016; B) determinar o cancelamento da correlata 

inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao 

crédito (somente as negativações discutidas nos presentes autos); C) 

indeferir o pedido de indenização por danos morais; D) indeferir o pedido 

contraposto formulado em detrimento da parte autora; E) indeferir o pedido 

de condenação da parte autora por litigância de má-fé. Oficiem-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação 

ao débito discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MM° Juiz 

Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015254-46.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSELMA CORREA DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência de débitos registrados em seu 

nome junto ao cadastro de inadimplentes. A empresa reclamada, por seu 

turno, contestou os termos da peça inicial, alegando, em síntese, a 

inexistência de dano indenizável. Pois bem. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que a 

improcedência dos pedidos elencados na peça exordial é medida que se 

impõe. Com efeito, a parte autora, em uma narrativa genérica, se limita a 

alegar a existência de uma negativação em seu nome, sem, contudo, 

indicar o valor da negativação ou sua data. Isso adquire maior importância 

tendo em vista o fato de que a autora da demanda possui outras 

negativações registradas em seu nome, o que, aliás, é verificável também 

nos pedidos. A propósito, o parágrafo segundo do art.14 estabelece que 

somente “É lícito formular pedido genérico quando não for possível 

determinar, desde logo, a extensão da obrigação”, situação diversa da 

constante destes autos. Além disso, proferir uma sentença presumindo 

qual seria o pedido do autor da ação fere o princípio dispositivo/demanda, 

que exige que o julgador deve permanecer adstrito ao quanto requerido. 

Nesses termos e, considerando que o documento apresentado como 

prova aponta mais de uma negativação operada pela mesma empresa 

reclamada, entendo que o fato constitutivo do direito da autora não foi 

devidamente comprovado. Portanto, não comprovados os fatos alegados 

na inicial, os pedidos formulados improcedentes os pedidos formulados na 

inicial. Assim, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, 

vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena 
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demonstração, por documento lícito e válido, sob pena de improcedência 

da reclamação, assim: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto só o fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos as provas do seu 

direito. Assim, a prova que deveria ter sido produzida pela reclamante não 

é impossível ou excessivamente impossível, haja vista, que bastaria este 

ter juntado prova documental do seu direito, como manteve-se inerte, a 

improcedência se impõe. Nesse sentido: AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AFRONTA À SÚMULA DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL 

IMPRESCINDÍVEL À COMPROVAÇÃO DOS FATOS APONTADOS – 

IMPOSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO POSTERIOR DO FEITO – PRECEDENTES 

DO STJ – INICIAL INDEFERIDA. A petição inicial da reclamação deverá ser 

instruída com prova documental voltada à demonstração da efetiva 

divergência a ser dirimida, sob pena de seu indeferimento. (N.U 

1009240-52.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 19/12/2019, Publicado no 

DJE 19/12/2019). Deve-se ainda apontar que a consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível também o pleito indenizatório. 

DISPOSITIVO Ante os fatos e fundamentos acima expostos, opino para 

que seja julgada IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no pleito inicial, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão a 

MMº Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para 

que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013674-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE SEMMER SOARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013674-78.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ARIANE SEMMER SOARES 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc Trata-se de ação consumerista 

ajuizada por ARIANE SEMMER SOARES SILVA em face de OI S.A, 

postulando indenização por danos morais em razão de suposta 

negativação indevida de seu nome junto a cadastro de inadimplentes. 

Intimada a apresentar extrato de negativação emitido pela CDL (consulta 

de balcão), a parte autora permaneceu inerte deixando escoar o prazo 

sem nada manifestar, o que autoriza este juízo a extinguir o presente feito. 

Diante do exposto, opino pelo indeferimento da petição inicial e extinção da 

presente demanda sem julgamento do mérito, com base no disposto no 

art.485, inciso I, do CPC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

a teor do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à 

Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, 

no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada 

pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016353-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILAYNE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT17603-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016353-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSILAYNE RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

DECORRENTES DE ATO ILÍCITO, com pedido de antecipação de tutela. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Decido. Do 

Julgamento Antecipado da Lide Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Mérito Em 

síntese alega a parte autora que contratou junto a ré, pacote de viagem 

turística, mas que desistiu do contrato, buscou o cancelamento do 

contrato, e ainda assim, foi surpreendida com negativação em seu nome e 

CPF. Por outro lado, em sua defesa a parte ré alega inexistência de 

conduta ilícita praticada, que agiu no exercido regular de um direito ante a 

existência de relação jurídica entre as partes validamente pactuada que 

originou os respectivos débitos, dando direito ao recebimento de multa por 

desfazimento do negócio, inexistindo, portanto, qualquer dever de 

reparação por dano moral. A relação de consumo restou caracterizada, 

nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90. Agregado a 

isso, impõe-se que os fatos controvertidos são constituídos com a 

contraposição dos fatos alegados pela Reclamante negados pela parte 

Reclamada. E, nos termos do inciso II do artigo 374, do Código de 

Processo Civil os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte 

contrária não dependem de prova, diante do que considero suprimida a 

ausência de apresentação de contrato assinado contendo cláusulas 

avençadas, também porque o Reclamante admite e reconhece a cobrança 

que foi cobrado de taxas ao buscar o cancelamento do contrato. Certo é 

que a alegação feita pela parte autora de que poderia desistir do negócio 

em 7 (sete) dias, era de sua incumbência a fiel prova de contratou por 

telefone ou domicílio. A regra invocada está inserida no artigo 49 do CDC, 

mas é clara que só se aplica a casos em a contratação se dá fora do 

estabelecimento comercial, o que não restou demonstrado nos autos. Ao 

lado disso, é certo também que o contrato foi cancelado e não houve 

pagamento dos valores que deveriam ter sido adimplidos pelo 

consumidor/desistente. É, portanto, lícita a cobrança e negativação como 

perpetrada pela ré, pois em valores que não são considerados abusivos, 

de R$ 249,78; relativos a contrato no valor total de R$ 2.996,15. 

Salienta-se que não se olvida que da contratação, decorre múltiplos 

deveres anexos, deveres de conduta que impõem às partes, ainda na 

ausência de previsão legal ou contratual, o dever de agir lealmente. Essas 

premissas forçam reconhecer a regularidade na aludida contratação que 

legitimou as referidas cobranças. Por fim, não havendo, qualquer afronta a 

direito da personalidade em razão de conduta praticada pela parte 

demandada, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Ante ao 

exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial. Revogo a 

DECISÃO proferida em um exame sumário e que reconheceu a 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/1995. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os 
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autos com as devidas formalidades legais. À submissão da Juíza de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015593-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE ERIKA DE ALMEIDA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015593-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MICHELE ERIKA DE ALMEIDA 

TAQUES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Processo n.º 

1015593-05.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado com a 

inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” ID Num. 26660315 e 26660317 - Estando tal 

documento devidamente assinado com verdadeira identidade da 

assinatura ali exarada em comparação com documento pessoal. Que se 

diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de 

análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área 

grafotécnica. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

n. 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014320-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEI VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014320-88.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JUCILEI VIANA DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO, com 

pedido de antecipação de tutela. Dispensado o relatório na forma do art. 

38 da Lei 9.099/1995. Decido. Do Julgamento Antecipado da Lide Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Mérito Em síntese alega a parte autora que está 

sendo cobrada de débitos de decorrentes de linhas de telefonia móvel 

(números de celulares 65-99345-0661 e 65- 99345-5169), que jamais 

contratou. Por outro lado, em sua defesa a parte ré concentra seus 

argumentos na negativa de cometimento de ato ilícito capaz de conduzir a 

condenação em danos morais. Não traz aos autos nenhuma prova de que 

os serviços foram contratados pelo autor, bem como não foi demonstrada 

negativação. Diante da negativa de contratação é procedente o pedido 

autoral para declarar a inexigibilidade dos débitos apresentado nos autos. 

Em relação ao pedido de compensação por danos imateriais, não se 
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vislumbra no caso em espeque. É uníssona a jurisprudência pátria no 

sentido de que a simples cobrança, ainda que indevida, não gera direito a 

pagamento de valores por danos morais. Ante ao exposto, e o que mais 

consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordia para declarar a 

inexistência dos débitos objeto dos autos. Ratifico a DECISÃO proferida 

em um exame sumário e que reconheceu a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na 

forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em 

julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as devidas formalidades 

legais. À submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008228-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO BARBOSA JARA LEARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008228-94.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RAFAEL AUGUSTO 

BARBOSA JARA LEARTE REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Visto. 

Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Mérito Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao argumento 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à 

inicial ficou demonstrada a negativação do nome da reclamante pela 

reclamada. A reclamada contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação, é decorrente de contrato firmado com o reclamante. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte reclamante. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação 

ao autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Não há nos autos nenhum documento assinado pela 

reclamante, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, e nem 

cópia da gravação da contratação, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida contratação. 

A inserção do nome do reclamante nas entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. No que concerne aos danos morais, em análise à 

declaração juntada nos autos, verifica-se que a parte autora possui 

OUTRAS RESTRIÇÕES. Não pode se dizer moralmente atingido aquele que 

possui outra restrição, como os noticiados no extrato dos órgãos de 

restrição ao crédito. Assim, não há o que se falar de abalo de crédito, e, 

consequentemente indenização por dano moral. Não é possível 

reconhecer que o consumidor tenha experimentado com a inscrição 

indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação 

não lhe seria incomum. Quanto à alegação da reclamante que a outra 

restrição também são indevida, somente poderá ser considerada 

desconstituída após prolação de sentença procedente transitada em 

julgado, o que não consta nos autos. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e julgo 

parcialmente procedente a pretensão formulada na inicial, para declarar a 

inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar o cancelamento 

da inscrição do nome da parte reclamante das entidades de restrição ao 

crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n.. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012416-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012416-33.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DO CARMO CARDOSO 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual indefiro o 

requerimento de designação de audiência de instrução e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada assevera a existência 

do débito em questão, juntando aos autos documento que comprova a 

relação jurídica entre as partes (contrato assinado pelo Autor da 

demanda), estando o contrato assinado com verdadeira identidade da 

assinatura em comparação com os documentos juntados pelo próprio 

Reclamante (Procuração e documento pessoal) e o termo de audiência. 

Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta 

de análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da 

área grafotécnica. Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte 

autora se manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo 

que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 

373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de 

relação jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017224-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DANIELLE FORTES BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA DANIELLE FORTES BENTO OAB - MT21598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017224-81.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PAULA DANIELLE FORTES 

BENTO REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia a parte 

Reclamante a repetição de indébito cumulada com indenização por danos 

morais em desfavor da Reclamada, ao argumento de cobrança abusiva. 

Alega que adquiriu passagens aéreas junto a Reclamada, todavia, ao 

realizar o check-in e realizar a marcação do assento, teria sido compelida 

a efetuar o pagamento do valor de R$ 20,00 (vinte reais) por trecho para 

marcação do assento na aeronave. Desse modo, afirma que a cobrança é 

abusiva, razão pela qual pleiteia a restituição do valor total pago de R$ 

40,00 (quarenta reais) em dobro e o recebimento de indenização por 

danos morais. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, alegando a legalidade na cobrança. Realizada audiência 

de conciliação, o acordo restou infrutífero. Pois bem. Conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não realizou cobrança abusiva, na oportunidade 

de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento 

apto a provar as suas argumentações. Isso porque, analisando o 

comprovante apresentado pela Reclamante observo que de fato foi 

realizado o pagamento de R$ 40,00 (quarenta reais) para marcação dos 

assentos, todavia, a Cia. Ré não logrou êxito em comprovar qualquer 

contraprestação diferenciada pela marcação antecipada do assento. 

Nesse sentido, entendo que a cobrança pela marcação antecipada do 

assento é uma prática abusiva, e infringe os artigos 39, incisos V e X do 

Código de Defesa do Consumidor. Logo, deve a Reclamada ser compelida 

a restituir a Reclamante pelo valor pago indevidamente e em dobro, nos 

termos do art. 42, paragrafo único do Código de Defesa do Consumidor. 

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não vejo nenhum 

gravame que mereça reparação, tendo em vista que a parte Reclamante 

não comprovou qualquer abalo em sua moral, sendo certo que apesar da 

Reclamante ter desembolsado valores para marcação do assento, caso 

não o tivesse feito, não teria sido impedida de embarcar. Assim, apesar de 

tratar-se de uma cobrança abusiva, não há provas de que a situação 

vivenciada ultrapassou a esfera do mero dissabor diário a que todos 

estamos sujeitos. Em nenhum momento, a parte autora apresentou 

qualquer prova a demonstrar os prejuízos de natureza subjetiva. Por tudo 

que dos autos constam, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos entabulados pela parte 

Reclamante em desfavor da parte Reclamada apenas para CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), a titulo de 

danos materiais, devidamente corrigido pelo INPC desde o desembolso e 

com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 
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patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017161-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017161-56.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCOS DE OLIVEIRA 

ROCHA REQUERIDO: OI S.A Visto. A parte reclamante, intimada 

validamente, para comparecer à Sessão de Conciliação, não o fez e 

também não justificou sua ausência até a abertura do ato processual. 

Diante disso, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com 

fulcro no artigo 51, I, da Lei 9.099/96. Ainda, condeno a parte reclamante 

ao pagamento das custas processuais. "Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária a 

condenação em custas." (Enunciado 28 do XIII Encontro do Fórum 

Permanente de Coordenadores de Juizados Especiais). Fica condicionado 

o ajuizamento de nova ação, com identidade de partes e pedidos, ao 

pagamento das custas processuais. Quantificada as custas processuais, 

intime-se o Autor para pagamento, no prazo de 10 dias. Custas 

processuais devidamente quitadas e transitada em julgado, ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009872-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE RUFINO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009872-72.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCOS ANDRE RUFINO 

BORGES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Visto. A parte reclamante, 

intimada validamente, para comparecer à Sessão de Conciliação, não o 

fez e também não justificou sua ausência até a abertura do ato 

processual. Diante disso, julgo extinto o processo, sem julgamento do 

mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei 9.099/96. Ainda, condeno a parte 

reclamante ao pagamento das custas processuais. "Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária a 

condenação em custas." (Enunciado 28 do XIII Encontro do Fórum 

Permanente de Coordenadores de Juizados Especiais). Fica condicionado 

o ajuizamento de nova ação, com identidade de partes e pedidos, ao 

pagamento das custas processuais. Quantificada as custas processuais, 

intime-se o Autor para pagamento, no prazo de 10 dias. Custas 

processuais devidamente quitadas e transitada em julgado, ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007190-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSELIA BORJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007190-47.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA JOSELIA BORJES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian, juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 
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documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007572-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO FIGUEIREDO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR OAB - MT0016375A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007572-40.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALBERTO FIGUEIREDO DE 

MELO REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A., OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 
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a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Antes de 

prosseguir com a analise dos autos, observo que parte Autora requereu a 

desistência da ação em face da Reclamada OCEANAIR LINHAS AEREAS 

S/A, conforme ID n. 26236271. Desse modo, homologo o pedido de 

desistência da ação em face da mesma, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ilegitimidade Passiva: alega 

a reclamada CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A, ser 

parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, pois não 

teria poder de gerência sobre o cancelamento de voos operados pela 

companhia aérea Avianca, porém a reclamada figura na cadeia de 

fornecedores do serviço contratado, logo, estamos diante da 

responsabilidade solidária entre os fornecedores, nos termos do artigo 18, 

CDC, motivo pelo qual indefiro a preliminar suscitada. Mérito. Narra a parte 

autora que adquiriu junto a Reclamada (CVC Viagens) passagem aérea da 

Cia. Avianca, todavia no momento do embarque teria recebido a 

informação de que o voo teria sido cancelado. Afirma que a Reclamada 

não oportunizou outra passagem, muito menos realizou a restituição do 

valor pago. Desse modo, pugna pela condenação da mesma em danos 

materiais e morais. Realizada a audiência de conciliação, o acordo restou 

infrutífero. Em sede de contestação a Reclamada sustentou que o 

cancelamento do voo ocorreu sem qualquer interferência da agência de 

viagens. A Ré defende que não praticou ato ilícito em face do Reclamante, 

bem como, que não pode ser responsabilizada pela culpa exclusiva da 

Companhia Aérea, motivo pelo qual, entende que inexistem danos morais 

ou materiais a serem indenizados. Inicialmente, cabe salientar que o caso 

em análise trata de relação de consumo. A ré é pessoa jurídica que presta 

serviços no mercado de consumo, inserindo-se no conceito de 

fornecedores do art. 3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), 

enquanto a parte autora é consumidor, na forma do art. 2º, da supracitada 

lei, visto ser destinatária final dos serviços ofertados pelo fornecedor. 

Aplicam-se, desta forma, as disposições do referido código ao caso em 

tela, inclusive com a inversão do ônus da prova. No caso dos autos se 

está diante do cancelamento do voo constante no pacote adquirido pela 

Reclamante junto a Reclamada. Pois bem, conforme as provas produzidas 

nos autos, entendo que a Reclamada não comprovou que tenha informado 

ao Autor com antecedência sobre o cancelamento do voo, muito menos 

que tenha oportunizado a realização da viagem por outra companhia aérea 

ou até mesmo a opção de cancelamento da compra. Destaco que competia 

a Reclamada assegurar o cumprimento dos serviços por elas oferecido, 

pois o cancelamento do voo pela companhia aérea compreende um risco 

do seu empreendimento. Além disso, a finalidade da contratação de 

passagens aéreas junto as agencias de viagens, é justamente pela 

segurança no serviço ofertado, independentemente da companhia aérea 

escolhida pela agencia. Assim, o cancelamento do voo pela companhia 

aérea, não exime a responsabilidade da Reclamada no cumprimento do 

pacote por ela ofertado mesmo que por companhia aérea diversa da 

previamente ofertada pela agencia, ou ainda, ter oportunizado ao 

Reclamante a restituição integral do valor pago, uma vez que a rescisão 

do contrato não ocorreu por vontade ou solicitação do Autor. Desse modo, 

os fatos narrados configura falha na prestação de serviços. A 

responsabilidade da empresa Reclamada, fornecedora de serviços, é 

objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos 

relativos aos serviços prestados, consoante disposto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, devem a Reclamada ser 

compelida a restituir o Autor pela passagem aérea contratada, contudo, o 

valor a ser restituído é de R$ 210,02 (duzentos e dez reais e dois 

centavos), conforme restou comprovado nos autos. Os danos morais 

também são devidos, embora não na cifra inicialmente pretendida, diante 

de todo o desgaste, de todo o transtorno, da sensação de impotência, da 

humilhação, experimentados pelo consumidor, que mesmo contratando 

uma empresa de turismo para planejamento de sua viagem, se viu 

impedido de gozar das férias planejadas e, até mesmo, de ser restituído 

pelo valor total pago, uma vez que não concorreu para o cancelamento do 

pacote adquirido. Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, opino 

pela HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência da ação em face da 

Reclamada OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em consequência, opino 

pela EXTINÇÃO do processo sem resolução de mérito em face da mesma, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c artigo 

51, da Lei nº 9.099/95, e Enunciado 90, do FONAJE. Ainda, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial em 

desfavor da Reclamada CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: 1. Condenar as 

Reclamadas, solidariamente, a pagar ao Reclamante o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de danos morais, acrescido de juros de 

mora de (1%) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, 

a partir desta data. 2. Condenar as Reclamadas, solidariamente, a pagar a 

quantia de R$ 210,02 (duzentos e dez reais e dois centavos), a titulo de 

dano material, a Autora. Valor esse que deverá ser atualizado com juros 

de 1% desde o evento danoso (26/04/2019) e corrigido monetariamente 

pelo INPC desde a publicação desta sentença Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017074-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDIA PEREIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017074-03.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIDIA PEREIRA 

FERNANDES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 
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relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian, juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009191-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EIRIANY YARA PONCE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009191-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: COLEGIO EVOLUCAO LTDA - 

ME REQUERIDO: EIRIANY YARA PONCE Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, 

deve-se levar em consideração os princípios norteadores dos juizados 

especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995, que aduzem, entre 

outras coisas, que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses 

apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos 

formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento 

jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova documental é 

suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser julgada 

antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo 

qual passo ao julgamento. A parte Reclamante ajuizou a presente Ação de 

Cobrança em face do Reclamado, ao argumento de que o mesmo teria 

realizado a matricula do filho junto a Reclamante, tendo ficado com um 

débito no valor de R$ 5.914,47 (cinco mil novecentos e quatorze reais e 

quarenta e sete centavos), referente as mensalidades do ano de 2018 e 

material escolar. O reclamado, mesmo devidamente citado/intimado (ID n. 

25590971) não compareceu na audiência conciliatória muito menos 

apresentou defesa no prazo legal. Pois bem. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. A ausência do réu em audiência de conciliação e/ou a 

ausência de apresentação de defesa válida no prazo legal, impõe a 

aplicação das normas previstas no art. 344 do Novo Código de Processo 

Civil, bem como no art. 20 da Lei nº 9.099/95, que aduzem: Art. 344-CPC. 

Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Art. 20. LEI 

9.099/95-Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz. Nesse sentido, ante a ausência de defesa nos autos, entendo pela 

DECRETAÇÃO de sua REVELIA, a qual no presente caso opera todos os 

seus efeitos. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma 

obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de 

contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, diante do princípio do 

livre convencimento do juiz, tenho que os elementos de provas constantes 

nos autos, corroborado com a revelia da ré, impõe o reconhecimento da 

prescindibilidade da produção de provas em audiência, o que autoriza o 

julgamento antecipado do feito. Partindo dessa premissa, entendo que os 

fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Com 

efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da reclamada, a 

pretensão se mostra devidamente amparada documentalmente, por meio 

do contrato de prestação de serviços educacionais devidamente assinado 

pelo réu, que comprova a existência de relação jurídica entre as partes 

restando clarividente o fato constitutivo do direito do autor, exigido pelo 

artigo 373, I do CPC. Do mesmo modo, entendo que, não tendo o 

Reclamado apresentado defesa e comprovante de pagamento das 

mensalidades escolares do ano de 2018 sub judice, presume-se o seu 

inadimplemento. Portanto, da análise detida dos autos, verifiquei a 

ocorrência de ato ilícito indenizável, vez que comprovado pelo reclamante 

o direito de credor da quantia de R$ 4.928,72 (quatro mil, novecentos e 

vinte e oito reais e setenta e dois centavos), sem a incidência dos 

honorários advocatícios no valor de R$ 985,75 (novecentos e oitenta e 

cinco reais e setenta e cinco centavos) constante na planilha de calculo. 

Isso porque, é cediço que a cobrança a título de honorários advocatícios 

prevista em contrato por si só não se reputa abusiva, contudo, somente 

se justifica quando há comprovação dos serviços de cobrança efetuados 

pelo advogado na esfera extrajudicial, o que nitidamente não restou 

comprovado nos autos. Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para 

CONDENAR o Requerido a pagar a Reclamante o valor R$ 4.928,72 (quatro 

mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos), referente 

as mensalidades escolares não adimplidas e discutidas na presente ação, 

acrescido de juros de mora de (1%) ao mês, e correção monetária pelo 

INPC, ambos a partir da data da citação. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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Processo Número: 1015892-79.2019.8.11.0002
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DORIVAL NUNES MACHADO JUNIOR (REQUERENTE)
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FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015892-79.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DORIVAL NUNES MACHADO 

JUNIOR REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Reclamante 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 
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por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian, juntado pela parte Autora. 

Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de 

proteção ao crédito por débito que desconhece integralmente. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência do Requerente. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa, e que não cometeu ato ilícito. Impugna a 

existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, 

ao final, a improcedência da reclamação. Ocorre que conquanto tenha a 

parte Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, deixou de apresentar qualquer tipo de documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante, 

capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de 

alguma contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Ademais, cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar prejuízo aos seus clientes 

e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência do débito, objeto da presente demanda. 

Com amparo nos argumentos acima mencionados, não tendo sido 

devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito que está 

cobrado, entendo como irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da 

Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser 

compelida não só em promover o cancelamento da dívida que subsiste em 

seus sistemas (o que, por corolário lógico, igualmente implica no 

cancelamento da anotação efetivada em face da consumidora), como 

também, em responder pelos prejuízos imateriais impingidos em face da 

parte Reclamante. No que concerne à reparação do dano, em se tratando 

de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008909-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA DAYANE RAMALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008909-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: COLEGIO EVOLUCAO LTDA - 

ME REQUERIDO: NAYARA DAYANE RAMALHO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente, deve-se levar em consideração os princípios norteadores 

dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995, que 

aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado a ater-se a 

todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual passo ao julgamento. A parte Reclamante ajuizou a presente 

Ação de Cobrança em face do Reclamado, ao argumento de que o mesmo 

teria realizado a matricula dos seus 2 (dois) filhos junto a Reclamante, 

tendo ficado com um débito no valor de total de R$ 13.583,96 (treze mil 

quinhentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos, referente as 

mensalidades do ano de 2018 e material escolar. O reclamado, mesmo 

devidamente citado/intimado em 14/08/2019 (ID n. 23367331) não 

compareceu na audiência conciliatória (04/09/2019) muito menos 

apresentou defesa no prazo legal. Pois bem. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. A ausência do réu em audiência de conciliação e/ou a 

ausência de apresentação de defesa válida no prazo legal, impõe a 

aplicação das normas previstas no art. 344 do Novo Código de Processo 

Civil, bem como no art. 20 da Lei nº 9.099/95, que aduzem: Art. 344-CPC. 

Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Art. 20. LEI 

9.099/95-Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz. Nesse sentido, ante a ausência de defesa nos autos, entendo pela 

DECRETAÇÃO de sua REVELIA, a qual no presente caso opera todos os 

seus efeitos. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma 

obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de 

contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, diante do princípio do 

livre convencimento do juiz, tenho que os elementos de provas constantes 

nos autos, corroborado com a revelia da ré, impõe o reconhecimento da 

prescindibilidade da produção de provas em audiência, o que autoriza o 

julgamento antecipado do feito. Partindo dessa premissa, entendo que os 

fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Com 

efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da reclamada, a 

pretensão se mostra devidamente amparada documentalmente, por meio 

do contrato de prestação de serviços educacionais devidamente assinado 

pelo réu, que comprova a existência de relação jurídica entre as partes 

restando clarividente o fato constitutivo do direito do autor, exigido pelo 

artigo 373, I do CPC. Do mesmo modo, entendo que, não tendo o 

Reclamado apresentado defesa e comprovante de pagamento das 

mensalidades escolares do ano de 2018 sub judice, presume-se o seu 

inadimplemento. Portanto, da análise detida dos autos, verifiquei a 

ocorrência de ato ilícito indenizável, vez que comprovado pelo reclamante 

o direito de credor da quantia de R$ 11.319,95 (onze mil, trezentos e 

dezenove reais e noventa e cinco centavos), sem a incidência dos 

honorários advocatícios no valor de R$ 2.264,01 (dois mil, duzentos e 

sessenta e quatro reais e um centavo) constante na planilha de calculo. 

Isso porque, é cediço que a cobrança a título de honorários advocatícios 

prevista em contrato por si só não se reputa abusiva, contudo, somente 

se justifica quando há comprovação dos serviços de cobrança efetuados 

pelo advogado na esfera extrajudicial, o que nitidamente não restou 

comprovado nos autos. Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para 

CONDENAR o Requerido a pagar a Reclamante o valor R$ 11.319,95 (onze 

mil, trezentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos), referente as 

mensalidades escolares não adimplidas e discutidas na presente ação, 

acrescido de juros de mora de (1%) ao mês, e correção monetária pelo 

INPC, ambos a partir da data da citação. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014527-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILDENE FONTES LUCENA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014527-87.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GILDENE FONTES LUCENA 

TAVARES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte 

Reclamante ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão da inexistência de débito junto a mesma. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, 
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juntando aos autos telas sistêmicas e gravação de áudio (ID nº 28040331) 

oriunda de contato telefônico feito pela Reclamada junto à parte 

Reclamante. Na citada ligação fica evidente o motivo da ligação realizada, 

que era o de contratação de plano telefônico, o qual o Reclamante 

consentiu em contratar, confirmando todos os seus dados pessoais. A 

Reclamante apesentou impugnação à contestação Pois bem. Analisando 

as provas produzidas, entendo não haver qualquer ilícito praticado por 

parte da empresa Reclamada, pois na gravação apresentada a reclamante 

consentiu com a adesão do plano, oportunidade em que confirmou seu 

nome completo, informou seu CPF, sua data de nascimento, nome de sua 

genitora e também informou seu endereço, que inclusive é o mesmo 

informado na inicial (minuto 2:35). Destaco que tais informações foram 

prestadas de forma clara e sem interrupção, circunstância que evidencia 

que era o autor quem estava contratando o mencionado plano, não sendo, 

deste modo, necessária a realização de pericia. Neste sentido é o 

entendimento da Turma Recursal: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR 

NECESSIDADE DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA) REJEITADA. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO DE 

LIGAÇÃO. CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJMT – 

Recurso Inominado 0028750-96.2018.811.0002 – Relator: Dr. Valmir 

Alaércio dos Santos – Julgado em 17/09/2019). Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito, já que a parte 

reclamante não comprovou o pagamento das faturas. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, bem como ante a licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não tendo a reclamante comprovado a quitação dos 

débitos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a 

mesma ao pagamento dos débitos em aberto, corrigidos monetariamente 

pelo INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao 

mês, contados da citação. Condeno ainda a parte Reclamante como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício do 

procurador da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013208-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GONCALO APARECIDO 

CURADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório dispensado. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Fundamento e decido. A 

preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia não deve 

ser acolhida, pois desnecessária no caso em espeque. Trato de ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela para a religação 

dos serviços de energia para a UC 6/2624429-3, cumulada com pedido de 

danos imateriais, ao argumento de que mesmo diante regularidade de 

pagamentos, a concessionaria ré injustificadamente teria suspendido o 

fornecimento de energia. A data de suspensão é a de 21.09.2019, sendo 

concedida por este Juízo a tutela antecipadamente requerida, determinado 

o restabelecimento dos serviços. Pois bem. Não há dúvida de que a 

suspensão não se deu por falta de pagamento. Aliás, a UC acabara de ser 

transferida ao autor, conforme demonstrado nos autos. Portanto, 

considerando que estamos a tratar de relação de consumo, incumbia a 

parte ré demonstrar inequivocamente que prestou os serviços de forma 

escorreita, seja pela incumbência do artigo 373, inciso II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova, artigo 6º, inciso VIII do CDC. De toda a forma 

que se analise os autos a condução é a de procedência dos pedidos 

autorais. A parte ré apresentou contestação não convincente, pois, 

primeiramente nega a interrupção, depois afirma que houve oscilações e 

por último invoca a excludente de caso fortuito. A parte autora trouxe 

vários números de protocolos demonstrando que buscou a solução 

administrativa do problema, mas não teve solução. Portanto, houve mácula 

aos direitos autorais pela falha na prestação dos serviços prestados pela 

concessionária ré, assim considerada existente a interrupção indevida 

dos serviços. Conforme alegado pela parte autora a suspensão teve início 

na tarde do dia 21.05.2017, perdurando por 03 (três) dias. A suspensão 

do fornecimento de energia elétrica como apresentada nesses autos 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral na modalidade in re ipsa. O dever de indenizar os danos 

está estampado no parágrafo único, do artigo 22, do Código de Defesa do 

Consumidor, abaixo transcrito: Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. 

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a 

reparar os danos causados, na forma prevista neste código. A conduta 

da parte reclamada atingiu especificamente a honra subjetiva da 

reclamante, pois se viu impotente diante da arbitrariedade da reclamada e 

tomada de surpresa com a suspensão no fornecimento de energia em sua 

Unidade Consumidora, sem nenhuma justificativa. A prova do dano é 

dispensada, pois presumido. A simples conduta do fornecedor, no caso 

concreto, considerada a demora no restabelecimento dos serviços, leva 

ao dever de indenizar, estando isso pacificado na doutrina e 

jurisprudência. No que concerne ao valor do dano moral, ressalte-se que 

deve ser arbitrado com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios 
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da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social do ofendido e 

da situação econômica do ofensor. Deve-se considerar na sua fixação, a 

dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do 

ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, 

por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 

Após tecidas essas considerações, tenho que a condenação arbitrada em 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável. Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, Novo Código de Processo Civil, 

e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na para: a) Declarar a 

Ilicitude da suspensão da energia elétrica da UC ocorrida em 21/09/2019; 

b) Condenar a parte reclamada ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A a indenizar os danos morais sofridos 

pelas reclamantes, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual 

incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, 

e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/1995. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito ,

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010880-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALLAN COSTA TENUTES SILVA (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010880-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCELO ALLAN COSTA 

TENUTES SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Fundamento 

e decido. Trata-se de ação de indenização por danos morais por 

defeituosa prestação dos serviços para o fornecimento de energia 

elétrica. Afirma a parte autora que foi surpreendida com a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica em sua UC, em 23 de maio de 2019, 

sendo o serviço restabelecido pela consumidora em torno de 00h12min do 

dia 24. Em contestação a parte reclamada nega que houve interrupção na 

data indicada, trazendo aos autos documentos sobre a UC incompletos, 

como por exemplo o Relatório de Ordens de Serviços, só até o mês 06 de 

2017, com isso não esclarece quais ocorrências existiram no dia do corte. 

Pois bem. A versão da parte autora se revela com verossimilhança, 

através de fotos do dia do corte e números de protocolos, indicando que o 

corte ocorreu na UC objeto dos autos. Em que pese a reclamada negar 

que houve interrupção dos serviços na forma como colocada a demanda, 

não se desincumbiu de seu ônus em demonstrar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (373, II, CPC). Está a se 

tratar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor. Estão, portanto, presentes os requisitos subjetivos 

(consumidor e fornecedor – artigos 2º e 3° da Lei nº 8.078/90) e objetivos 

(produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º dessa Lei) de tal relação. Por 

imperativo da legislação consumerista e, determinada a inversão do ônus 

da prova, caberia à requerida demonstrar sua versão dos fatos, nos 

precisos termos do inciso VIII do art. 6º da Lei nº 8.078/90, ônus do qual 

não se desincumbiu. Assim, deve ser entendido que houve a suspensão 

indevida no fornecimento dos serviços. Mas, impera observar que o 

restabelecimento dos serviços foi de pronto atendido, razão que não elide 

a falha na prestação dos serviços prestados pela concessionária ré, mas 

aliado ao curto tempo que levou para o restabelecimento dos serviços, 

afasta o de dever de indenização. A parte autora não sabe precisar o 

horário exato do corte e conforme alegado o pedido de religação foi 

atendido nas horas seguintes. Assim os fatos como aconteceram se 

revelam em mero aborrecimento. Portanto, a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica como apresentada nesses autos configura falha na 

prestação do serviço e não gera a obrigação de indenizar por dano moral. 

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, Novo 

Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na 

forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012534-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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JOEL SANTOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012534-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOEL SANTOS TEIXEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trato de ação indenizatória por 

dano moral, na qual a parte autora busca a condenação da parte ré na 

obrigação de transferir a titularidade da Unidade Consumidora objeto dos 

autos, para o seu nome. A parte ré alega que não procedeu a 

transferência devido à falta de documentos indispensáveis para a 

alteração de titularidade. Pois bem. Em análise aos documentos 

apresentados aos autos, consta que a parte autora não trouxe aos autos 

documentos hábeis a conduzir a procedência dos pedidos acostados na 

inicial, pois não demonstrou inequivocamente que é o proprietário do 

imóvel. Destarte, inexistindo prova inequívoca do autor quanto ao fato 

constitutivo de seu direito e não constatada falha na prestação dos 

serviços, segue a improcedência in totum dos pedidos autorais. Isto posto, 

resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedidos formulados na exordial. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013356-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SATURNINO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PINTE E DECORE COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013356-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SATURNINO GOMES 

REQUERIDO: PINTE E DECORE COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP Vistos, 

etc. Dispensado o relatório em face do art. 38, da Lei 9099/95. Passo ao 

julgamento da lide, em vista da desnecessidade de produção de prova em 

Audiência (art. 355, I, do CPC). Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como outras preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação, 

passo a analisar o mérito. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Trata-se 

de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS e MORAIS, buscando 

parte autora a reparação por danos em virtude da falha na manipulação de 

tinta automotiva fornecida pela ré, que se demonstrou inadequada para 

execução de serviço de pintura. Inicialmente a parte reclamante pagou o 

valor de R$ 185,73, pelos produtos que seriam suficientes para a 

realização do serviço de pintura do veículo em sua oficina, mais despesas 

com execução. Porém, com a frustração da cor como prometido pelo 

fornecedor, necessitou desembolsar com a compra de nova tinta o valor 

de R$ 75,00; acrescidos de R$ 250,00, pagos ao pintor que executou o 

serviço. A parte reclamada apresenta defesa, pugnando pela 

improcedência dos pedidos autorais, justificando a ausência de 

responsabilidade sobre os fatos, pois o produto já bem com a pigmentação 

original do veículo. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

Não se ignora que o Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão 

do ônus da prova, com a finalidade de facilitar a defesa do consumidor em 

juízo. A parte Autora demonstrou que o produto primeiramente adquirido 

não se revelou adequado para o bom desempenho da pintura, sendo 

necessário nova aquisição de material para consertar a pintura do veículo 

que apresentou flagrante diferença de cor ao ser aplicada nas peças do 

veículo. Em que pese a Reclamada alegar que o produto já vem pronto, e 

isso não se dúvida, admite que há possibilidade de ser feito um pequeno 

ajuste para buscar a cor exata almejada. Assim, por se tratar o caso em 

análise de relação de consumo é o caso de decretação da inversão do 

ônus da prova. Com isso, e, sendo certo que o primeiro preparo de tinta 

não foi correspondente a necessidade de execução satisfatória do 

serviço, permaneceu o estado de dúvida, sobre os reais motivos que 

levaram a isso, logo, deve o fornecedor do produto responder por esta 

falha. Portanto, o reconhecimento da má prestação de serviços da 

empresa ré, com a entrega de produto diferente do esperado, conduz a 

procedência do pedido de indenização pelos danos materiais que restaram 

provados no montante de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), 

devendo ser ressarcidos ao autor. Nesse contexto, é certo que não é 

possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do mero 

dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora. Com efeito, em que pese às razões 

apresentadas, entendo que não há como reconhecer que a parte autora 

passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem 

propósito, vem sendo decidido em nossos tribunais, que o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Isso 

posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - 

condenar a parte ré a pagar a parte autora, o valor de r$ 325,00 

(trezentos e vinte e cinco reais), à título de danos materiais, que devem 

ser corrigidos com base no INPC, a partir do prejuízo e acrescidos de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 
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9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009923-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA MODESTO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS OAB - MT9519-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

centro universsitario UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT (REU)

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE KLOCH OAB - SC9684 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009923-83.2019.8.11.0002. AUTOR(A): DAIANA MODESTO LIMA REU: 

CENTRO UNIVERSSITARIO UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT, 

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A Vistos, etc. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Havendo pluralidade de réus, se algum 

deles contestar a ação, não se aplica os efeitos da revelia. (CPC, art. 345, 

I). Trato de ação de declaração de inexistência de débito, com pedido de 

danos materiais e morais e tutela de urgência para a entrega de Diploma 

de Graduação de curso superior, relatando que não lhe foi entregue o 

certificado do curso que concluiu no ano de 2017. Narra ainda a parte 

autora que teve o curso financiado 100% pelo FIES, mas está sendo 

cobrada pela parte ré no valor de R$ 4.512,30, sobre os quais busca a 

declaração de inexigibilidade e devolução em dobro do montante cobrado. 

Pois bem, vislumbro que suas mensalidades foram pagas mediante ao 

contrato do FIES - Financiamento Estudantil, que por sua vez, possui 

regras próprias, visando à concessão de crédito a alunos carentes, de 

forma a oportunizar a frequência ao ensino superior. Portanto, a presente 

demanda se trata também de declaração de inexigibilidade de débitos 

atinentes ao Financiamento Estudantil (FIES), promovido pelo Governo 

Federal, assim resta claro o interesse direto da União, notadamente por 

tratar-se de verba de natureza federal, e, por conseguinte, atrai a clara 

incompetência absoluta dos Juizados Especiais Estaduais para apreciação 

da matéria reflexamente todos os pedidos desta demanda. Nesse sentido, 

consigno teor do artigo 109 da Constituição Federal, in verbis: Art. 109. 

Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a 

União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas 

na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 

falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à justiça Eleitoral e a 

Justiça do Trabalho. Ante o exposto, por tudo mais que dos autos consta 

e com fulcro no art. 51, inciso IV, da Lei n. 9.099/95, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito. Revogo a liminar anteriormente 

concedida. Sem custas processuais e honorários advocatícios nos termos 

do art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95. Submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado, respeitando o disposto no art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015878-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015878-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELAINE DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Retificação do Polo Passivo: A reclamada pleiteia a retificação dos dados 
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do processo para que passe a constar como reclamada FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI - NP, por ser a 

razão social correta da empresa que deu causa a negativação. Acolho o 

pedido e determino a retificação do polo passivo no cadastro do Pje. A 

parte Reclamante ajuizou a presente ação em desfavor da Reclamada, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito. Realizada a audiência para tentativa de 

conciliação, esta restou inexitosa. Por ocasião da Contestação, a 

reclamada alega que a dívida cobrada é originada de contrato inadimplido 

junto e empresa VIA VAREJO S/A, a qual cedeu o crédito para a empresa 

Promovida (ausência de responsabilidade civil). Por fim, pleiteia pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Importante registrar que incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos o contrato de venda 

financiada, documento pessoal apresentado no ato da contratação, ficha 

de aprovação de crédito, planilha de demonstração do custo e termo de 

cessão (ID n. 26434308), estando os contratos devidamente assinados 

com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com 

a assinatura nos documentos juntados pelo próprio Reclamante, bem como 

com o termo de audiência. Que se diga que tal conclusão (sobre 

identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário pericia por expert da área grafotécnica. A parte Reclamante 

apresentou impugnação à contestação. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de débito por parte da Reclamante. Uma vez entendendo 

pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na 

inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja 

vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do 

Código Civil, diante da existência do débito. Até mesmo porque, conquanto 

a parte autora informe que não possui débitos junto a Reclamada, uma vez 

comprovado o vinculo jurídico, cabe a parte Reclamante comprovar o 

pagamento de seus débitos, seja junto a empresa cedente ou junto a 

Reclamada, ônus do qual não se desincumbiu. Além disso, apesar da 

insurgência da Reclamante com relação ao termo de cessão, observo o 

referido documento faz menção especifica ao contrato firmado com a Via 

Varejo, além de constar o mesmo numero de contrato e valores. Com 

efeito, sendo legítima a relação contratual avençada e o débito negativado, 

não há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado 

e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da 

Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação 

jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na 

inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Ainda, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a mesma ao 

pagamento dos débitos em aberto, corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015933-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015933-46.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MANOEL JOAQUIM DOS 

ANJOS NETO REQUERIDO: CLARO S.A. Visto. A parte reclamante, 

intimada validamente, para comparecer à Sessão de Conciliação, não o 

fez e também não justificou sua ausência até a abertura do ato 

processual. Diante disso, julgo extinto o processo, sem julgamento do 

mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei 9.099/96. Ainda, condeno a parte 

reclamante ao pagamento das custas processuais. "Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária a 

condenação em custas." (Enunciado 28 do XIII Encontro do Fórum 

Permanente de Coordenadores de Juizados Especiais). Fica condicionado 

o ajuizamento de nova ação, com identidade de partes e pedidos, ao 

pagamento das custas processuais. Quantificada as custas processuais, 

intime-se o Autor para pagamento, no prazo de 10 dias. Custas 

processuais devidamente quitadas e transitada em julgado, ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012343-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZITA FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012343-61.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EZITA FERREIRA DE CAMPOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente (evento 

27047935), informando que os débitos ensejadores da negativação são 

decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente, 

entretanto não comprovou ter notificado previamente a autora da demanda 

quando da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Neste 

sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à 

parte Autora, bem como a suposta prescrição do direito perseguido em 

juízo. Intimada a apresentar impugnação à contestação, a parte Autora 
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assim o fez no evento nº 27541466. DA NÃO OCORRÊNCIA DA 

PRESCRIÇÃO. Da narrativa dos fatos depreende-se com facilidade que a 

questão ora posta diz respeito a uma relação consumerista, o que afasta, 

de plano os prazos prescricionais estabelecidos pelo Código Civil. Na 

esteira desse raciocínio, vejamos as preleções de Cristiano Chaves de 

Farias: “Nas relações de consumo, havendo acidente de consumo (fato do 

produto ou do serviço), o prazo prescricional será, não de 03 (três) anos 

como previsto no Código Civil, mas de 05 (cinco) anos, a teor do prescrito 

no art.27 do CDC: ‘prescreve em cinco anos a pretensão à reparação 

pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na 

Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do 

conhecimento do dano e de sua autoria.” (FARIAS, Cristiano Chaves de; 

ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe. Manual de Direito Civil. 

Salvador: Juspodivm, 2018). Nesses termos, não há dúvidas de que o 

direito invocado em juízo é regulado pelas normas constantes do Código 

de Defesa do Consumidor, de tal sorte que o prazo prescricional a ser 

aplicado ao caso em tela é o de 05 anos, consoante dispõe o artigo 27 do 

CDC. Dito isto, é possível depreender dos autos que a pretensão invocada 

em juízo ainda não se encontra fulminada pelos efeitos da prescrição, 

tendo em vista que a negativação debatida no caso em tela operou-se no 

dia 11 de dezembro de 2015, ao passo que a presente demanda foi 

ajuizada no dia 12 de setembro de 2019, não alcançando, assim, o 

quinquênio prescricional previsto na lei consumerista. Diante do exposto, 

rejeito a arguição de prescrição formulada pela empresa demandada. No 

que tange ao direito debatido nos autos, conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente telas sistêmicas e histórico de ligações, 

que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a 

alegada hígida relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. 

Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

Reclamante ou gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica e o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da 

presente demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando 

de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o tempo decorrido entre a negativação e a propositura da 

presente demanda visando reparação, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 1.000,00 (um 

mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) declarar a inexistência 

dos débitos mencionados na inicial nos valores de R$ 66,82 (sessenta e 

seis reais e oitenta e dois centavos), inscrito no cadastro de inadimplentes 

em 11 de dezembro de 2015; 2) determinar o cancelamento da inscrição 

do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 3) 

Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil mil 

reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a 

partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso. 4) indeferir o pedido contraposto, bem como o pedido de 

condenação por litigância de má-fé formulados pela parte requerida em 

face da parte autora. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011773-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE PEDROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011773-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EUNICE PEDROSA DE JESUS 

REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 
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indefiro, de plano, o pedido de realização de audiência de instrução, bem 

como passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Indefiro a preliminar arguida por entender estarem presentes 

os requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo 

qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração 

de Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das 

entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não 

reconhece legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou 

extrato do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. Intimada a apresentar impugnação à 

contestação, a parte Autora nada manifestou. Pois bem. Conquanto tenha 

a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente ficha cadastral e histórico de 

contas, além de recibo de entrega de mercadorias assinado por pessoa 

diversa da demandante, o que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada relação contratual, bem como o suposto 

débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que a justifique, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte 

Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso, ante ao extrato carreado. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui 

discutidos, objeto da presente demanda. Por outro lado, apesar da 

inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção 

ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), 

ou seja, aquele que dispensa comprovação, bem como o posicionamento 

em questão ter sido devidamente consolidado pela Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula 22. Entretanto, no 

presente caso, deve ser observado que a inclusão do nome da parte 

Autora nos cadastros restritivos em relação aos débitos estampados 

nesta demanda, não causou nenhuma lesão que pudesse justificar a 

indenização pleiteada, pois a mesma já ostentava legítimas inscrições 

anteriores, o que, por seu turno, atrai a incidência da súmula nº 385, do 

STJ. Vejamos: SÚMULA N. 385: Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Nesses termos, não há que se falar em indenização por danos morais, 

pois não pode se dizer moralmente atingido aquele que possui outras 

restrições, como os noticiados no extrato do SCPC/SERASA juntado pela 

própria parte autora no mov. 01. Assim, não há que se falar em abalo de 

crédito, e, por consequência, inexiste o dever de indenizar moralmente. 

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão formulada, somente 

para: A) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, no valor 

de R$ 491,10 (três mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e dois 

centavos), negativado em 15 de abril de 2019; B) determinar o 

cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas 

entidades de restrição ao crédito (somente as negativações discutidas 

nos presentes autos); C) indeferir o pedido de indenização por danos 

morais; D) indeferir o pedido contraposto formulado em detrimento da parte 

autora; E) indeferir o pedido de condenação da parte autora por litigância 

de má-fé. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da 

parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao MM° Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que 

produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014677-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA JESUYNO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014677-68.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LORENA JESUYNO SILVA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo 

se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de 

designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente, entretanto não 

comprovou ter notificado previamente a autora da demanda quando da 

inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Neste sentido, aduz 

que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

Intimada a apresentar impugnação à contestação, a parte Autora assim o 

fez. No que tange ao direito debatido nos autos, conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas e histórico de 

ligações, que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar 

cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o suposto 

débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à 

reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de 

consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu 

negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 
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Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer 

pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele 

que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Feitas as ponderações 

supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como, considerando o tempo decorrido entre a 

negativação e a propositura da presente demanda visando reparação, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, opino pelo 

julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante 

em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 

1) declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial nos valores 

de R$ 165,72 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos), 

inscrito no cadastro de inadimplentes em 29 de janeiro de 2019; 2) 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso. 4) 

indeferir o pedido contraposto, bem como o pedido de condenação por 

litigância de má-fé formulados pela parte requerida em face da parte 

autora. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, 

somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao MMº Juiz Togado para posterior homologação. Dyego Nunes 

da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014109-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE SENABIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014109-52.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIENE SENABIO DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente da lide, nos termos do art. 355, inc. I do CPC. Aduz 

a Requerente ser titular de unidade consumidora junto a Reclamada, tendo 

recebido em junho de 2019 três cobranças, todavia discorda das faturas 

nos valores de R$ 1.668,08 (um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e 

oito centavos) e R$ 1.272,60 (um mil, duzentos e setenta e dois reais e 

sessenta centavos). Alega que no dia 18/04/2019 prepostos da 

Reclamada realizaram a troca dos padrões em seu bairro, no entanto, 

teriam realizado a suspensão do seu fornecimento de energia e não 

realizaram a troca do seu padrão sob a alegação de faturas em aberto. 

Afirma que realizou a renegociação dos débitos em aberto no mesmo dia e 

solicitou a religação e troca do padrão, contudo, no dia seguinte os 

prepostos da Ré não teria realizado a troca do padrão, porém realizaram a 

religação de forma indevida, pois realizaram a ligação de forma direta na 

rede de baixa tensão. Narra que no dia 13/08/2019 procurou a Reclamada 

para a instalação do padrão, mas seu pedido foi negado ao argumento de 

pendencias na UC referente a multa por ausência de medidor. Desse 

modo, por entender que a responsabilidade pela ausência do medidor e 

pela religação direta é da empresa Ré, requer a Autora o cancelamento 

das faturas nos valores de R$ 1.668,08 (um mil, seiscentos e sessenta e 

oito reais e oito centavos) e R$ 1.272,60 (um mil, duzentos e setenta e 

dois reais e sessenta centavos), a instalação do medidor de consumo na 

UC n. 6/1966099-2 e ser indenizada pelos danos morais sofridos. 

Realizada audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. A 

Requerida em sua peça contestatória sustenta que os argumentos 

dispensados pela parte requerente, não é provido de qualquer razão em 

sua pretensão, eis que se trata de um débito totalmente devido, onde a 

parte requerida agiu no exercício regular de seu direito. Para tanto, 

acostou aos autos o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI (ID n. 

27354082), afirmando que no dia 14/06/2019 foi constatado a 

autoreligação do imóvel, na qual é registrado o consumo, mas não há a 

leitura em razão da UC estar desligada no sistema seu sistema interno. 

Afirma que UC estava desligada, pois em dezembro de 2018 houve a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, devido ao débito vencido 

em 05/04/2018, todavia, após o pagamento dessa fatura em 04/12/2018, 

não houve a solicitação de religação. Assim, pugna pela improcedência 

dos pedidos iniciais. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete a parte Reclamante provar o fato constitutivo do seu direito e 

ao Réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Pois 

bem, ficou caracterizado pelo TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO 

anexado pela parte reclamada, que o Reclamante acompanhou a 

inspeção, estando o TOI devidamente acompanhado do laudo fotográfico, 
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demonstrando, assim, a irregularidade apontada. Além disso, apesar da 

Autora afirmar que no dia 19/04/2019 os prepostos da Reclamada teriam 

realizado a religação do imóvel direto na baixa tensão, bem como que as 

faturas em litigio são referentes a multa por ausência de medidor, entendo 

que seus argumentos não prosperam. Isso porque, conforme está 

comprovado nos autos, os valores cobrados de R$ 1.668,08 (um mil, 

seiscentos e sessenta e oito reais e oito centavos) e R$ 1.272,60 (um mil, 

duzentos e setenta e dois reais e sessenta centavos) não são referentes 

a multa por ausência de medidor, mas sim pela recuperação de consumo 

do período de 12/2018 a 06/2019. A recuperação de consumo cobrada 

pela Ré possui respaldo no TOI e no próprio histórico de contas 

apresentadas pela Reclamante, pois de acordo com o documento 

acostado ao ID n. 25169736, a ultima fatura cobrada e paga pela 

Reclamante teria ocorrido em 26/10/2018, retornando a cobrança apenas 

em 24/05/2019, ou seja, após a inspeção realizada. Desse modo, não 

tendo a parte Autora comprovado que não utilizou os serviços da Ré 

durante esse período, entendo que a cobrança pela recuperação de 

consumo é devida. Como se vê, trata-se de cobrança devida, não há que 

se falar em declaração de inexistência de débito ou indenização por danos 

morais. Outrossim, não havendo prova do suposto ato ilícito, não vislumbro 

conduta irregular da reclamada, e sim o exercício regular de um direito. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial e, 

por conseguinte, extingo o feito com resolução do mérito, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como REVOGO a 

liminar deferida no ID n. 25391991. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Decisão sujeita à homologação 

do Meritíssimo Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 

40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017138-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA NUNES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017138-13.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DANIELA NUNES ROCHA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Verifica-se 

por meio da petição acostada nos autos (id. n. 26750741), que a parte 

Autora requereu a desistência do presente feito. É o Breve Relato. Decido. 

O Enunciado 90 do FONAJE estabelece que: ENUNCIADO 90 – A 

desistência do Autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento. Isto posto, homologo para que surta 

os efeitos legais, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, o 

pedido de desistência da parte Autora. Por conseguinte, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do CPC. Em havendo antecipação de tutela/liminar outrora 

deferida, revogo-a. Remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016490-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016490-33.2019.8.11.0002. REQUERENTE: OSCAR PAULINO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO CSF S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 
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angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Contudo, o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para a 

outra negativação existentes no nome da parte autora, que serve para 

fixar o valor do dano moral. Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, considerando o valor da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data: 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013764-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE TARGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013764-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JEANE TARGA REQUERIDO: 

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA Visto. Dispensado o relatório em face 

do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Tendo em vista que as 

partes transigiram com vistas à solução da demanda existente entre elas, 

sendo disponíveis os direitos disputados, homologo, por sentença, dando 

à lide resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Novo Código 

de Processo Civil, o acordo entabulado para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos nos presentes autos. Fica constituído, para todos os fins, o 

título executivo judicial. Verifica-se que consta nos autos a comprovação 

pelo exequente do total cumprimento da obrigação pactuada, razão pela 

qual não há alternativa a este Juízo senão a de julgar extinto por sentença 

o processo, eis que o débito que dava causa à obrigação foi satisfeito. 

Isso posto, uma vez satisfeita a obrigação pelo executado, julgo extinto o 

processo COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 924, II e 

925 do Novo Código de Processo Civil. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função 

a tua l i zação  mone tá r ia  d i spon íve l  no  s í t i o  D rCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012641-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER FERNANDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012641-53.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELDER FERNANDES PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian juntado com a inicial. Sustenta a 

parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de proteção ao 

crédito por débito que desconhece integralmente. Importante registrar que 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. 

Com a contestação a ré juntou aos autos “Contrato” ID Num. 28151232 - 

estando tal documento devidamente assinado com verdadeira identidade 

da assinatura ali exarada em comparação com documento pessoal. Que 

se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de 

análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área 

grafotécnica. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

n. 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014143-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA FIGUEIREDO DA LUZ OAB - MT24456/O 

(ADVOGADO(A))

INACIO DA COSTA E SILVA NETO OAB - MT27046/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014143-27.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MILIANE DOS SANTOS 

REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA 1014143-27.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Dispensado o relatório (art. 

38 da Lei 9.099/95). Fundamento e decido. Determinada a emenda da 

petição inicial para juntada de comprovante válido de endereço atualizado 

e extrato emitido em balcão dos órgãos de restrição ao crédito, a parte 

Reclamante manteve-se inerte. Isto posto, INDEFIRO a petição inicial e 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se o 

presente, observando-se as formalidades legais. Nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para 

posterior homologação. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014150-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CAETANO PROENCA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 
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1014150-19.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROBSON CAETANO 

PROENCA MORAES REQUERIDO: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). Fundamento e 

decido. Determinada a emenda da petição inicial para juntada de extrato 

emitido em balcão dos órgãos de restrição ao crédito, a parte Reclamante 

manteve-se inerte. Isto posto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se o presente, 

observando-se as formalidades legais. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza 

os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006453-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON BESERRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006453-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WEVERTON BESERRA DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). Fundamento e decido. 

Determinada a emenda da petição inicial para juntada de extrato emitido em 

balcão dos órgãos de restrição ao crédito, a parte Reclamante manteve-se 

inerte. Isto posto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se o presente, observando-se as 

formalidades legais. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014204-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GUILHERME DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014204-82.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JORGE GUILHERME DOS 

SANTOS PEREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). Fundamento e decido. 

Determinada a emenda da petição inicial para juntada de comprovante 

válido de endereço atualizado e extrato emitido em balcão dos órgãos de 

restrição ao crédito, a parte Reclamante manteve-se inerte. Isto posto, 

INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se o presente, observando-se as 

formalidades legais. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 835 de 852



1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014316-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CHRISTOFF DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014316-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALESSANDRA CHRISTOFF DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório (art. 38 

da Lei 9.099/95). Fundamento e decido. Determinada a emenda da petição 

inicial para juntada de extrato emitido em balcão dos órgãos de restrição 

ao crédito, a parte Reclamante manteve-se inerte. Isto posto, INDEFIRO a 

petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se o presente, observando-se as formalidades legais. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006277-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA CANDIDA E SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERCELENE FERNANDES PINTO OAB - MT170340-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006277-65.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BARBARA CANDIDA E SILVA 

EIRELI - ME REQUERIDO: TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Registro que a Reclamada apesar de ter sido devidamente intimada, não 

compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou contestação, 

motivo pelo qual opino pela decretação da revelia, consoante o art. 20 da 

Lei 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia da Reclamada importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz 

necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa 

possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato do SCPC/SERASA 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do nome da parte Reclamante pela 

Reclamada. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado 

pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Contudo, não obstante o irrefutável ato ilícito 

incorrido pela Reclamada, tenho que a pretensão indenizatória (danos 

morais) almejada pela parte Autora não reivindica a guarida deste juízo. 

Consoante pode ser facilmente verificado no comprovante de restrição, 

juntado com a inicial, O RECLAMANTE POSSUI OUTRAS RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES, AO QUE NÃO ESTÃO SENDO DEBATIDAS NESTA LIDE. 

Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

(Destaquei). Acerca do tema, cumpre transcrever um julgado contemplado 

pelo TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA – COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE 

– ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA - 

SÚMULA 385/STJ - INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Existentes registros 

anteriores desabonadores em nome do autor, em razão de débitos não 

pagos, aplicável, à espécie, a Súmula nº. 385 do STJ (STJ AgInt no AREsp 

1075299/RS). (Ap 87311/2017, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2017).”. (Destaquei). Com 

amparo em toda a fundamentação exarada no presente pronunciamento 

jurisdicional, em que pese o ilícito praticado pelo Reclamado, o fato do 

Reclamante possuir uma anotação preexistente em seu nome afasta 

completamente o alegado abalo moral que o mesmo aduziu ter sofrido, 

razão pela qual, tenho plena convicção de que a sua pretensão 

indenizatória merece ser rechaçada. Diante de todo o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, apenas 

para: DECLARAR a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo debatido nesta lide, devendo o Reclamado promover a baixa 

definitiva da anotação no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título 

de danos morais. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 
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n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008681-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IAGO DA COSTA LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LISANDRO VEIGA OAB - MT15427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008681-89.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IAGO DA COSTA LEMES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian juntado com a inicial. Sustenta a 

parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de proteção ao 

crédito por débito que desconhece integralmente. Importante registrar que 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. 

Com a contestação a ré juntou aos autos “Contrato” ID Num. 23815098 - 

estando tal documento devidamente assinado com verdadeira identidade 

da assinatura ali exarada em comparação com os documentos juntados 

pelo autor. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé 

(art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove 

vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) 

art. 55 da Lei n. 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz 

Togado. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. 

Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 

da Lei n. 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016638-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA DA SILVA MIRANDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016638-44.2019.8.11.0002. INTERESSADO: MARIA FERNANDA DA 

SILVA MIRANDA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para 

julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Conexão: Indefiro o pedido de 

conexão dessa ação com os autos n. 1014650-88.2019.8.11.0001, pois 

muito embora as ações versem sobre o atraso na decolagem em Cuiabá e 

perda do voo para Maceió, não se pode falar em conexão entre as ações, 

eis que cada caso envolve danos diversos. Ademais, ainda que fosse 

reconhecida a conexão entre tais ações, não seria imprescindível a 

reunião delas, porquanto é faculdade do Julgador a decisão acerca da 

necessidade ou não da reunião entre as ações. A parte Reclamante 

ajuizou a presente Ação Indenizatória por Danos Morais em desfavor da 

Cia. Reclamada, em razão de atraso no voo de modo injustificado. Melhor 

dizendo, alega a parte Autora que efetuou a compra de bilhetes aéreos, 

sendo que houve atraso no voo da ida de Cuiabá para São Paulo que 

ocasionou na perda da conexão para Maceió. Afirma que em razão da 

perda da conexão foi direcionado para um hotel, sendo que, no dia 

seguinte, teria sido realocado para um voo com destino a Recife e o trajeto 
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até Maceió ocorrido pela via terrestre. Desse modo, argumenta falha na 

prestação de serviço por parte da Cia. Reclamada, razão pela qual requer 

ser indenizada pelos danos morais e materiais sofridos. Tentada a 

conciliação, esta restou infrutífera. A empresa Reclamada apresentou 

tempestiva Contestação, reconhecendo o fato narrado na inicial, mas 

atribuindo o evento à ocorrência de intenso trafego aérea, que teria 

gerado um atraso na decolagem da aeronave e consequentemente a 

perda da conexão, todavia, a Autora teria sido realocada em outro voo, 

bem como, para minimizar a espera, realizado a viagem até seu destino 

final pela via terrestre. Finaliza que mesmo diante do atraso do voo, 

disponibilizou à parte Autora toda assistência de informações, agindo 

conforme legislação específica (afirma que em nenhum momento a parte 

Autora ficou desamparada). Pugnou pelo julgamento que reconheça a 

inexistência de danos morais e do dever de indenizar (improcedência dos 

pedidos iniciais). Pois bem. A relação de consumo restou caracterizada, 

nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90. São fatos 

incontroversos nos autos: a contratação dos serviços de transporte 

aéreo, a não realização do voo como determinado na data da compra, 

ausente motivo justificável e a impossibilidade da parte Autora chegar na 

cidade destino no horário previamente contratado, pois, conforme consta 

no voucher (ID n. 25742187) a Autora deveria chegar ao seu destino às 

1h50min do dia 09/10/2019, todavia, apenas chegou na cidade de Recife 

às 11horas e embarcou no ônibus para Maceió. Segundo a Autora o 

tempo gasto de ônibus de Recife para Maceió foi de aproximadamente 

5horas, sendo que esse fato não foi impugnado pela Ré, ou seja, o atraso 

na viagem da Reclamante foi de aproximadamente 14horas. É certo que 

motivos relevantes podem acontecer, sendo capazes de comprometer a 

realização de voo conforme programado/contratado, com o intuito de 

preservar a integridade física dos passageiros, como no caso de 

intempéries climáticas, que são fatos que se encontram fora do controle 

humano. É um caso fortuito externo. Porém, in casu, tenta a companhia 

aérea classificar o motivo para atraso do voo na mesma categoria (que se 

caso fortuito fosse). Em que pese tais alegações, entendo serem 

inaplicáveis ao caso em tela. Os impedimentos operacionais decorrentes 

de intenso trafego aéreo estão sobre o controle e responsabilidade da 

empresa Reclamada, sendo certo que tal fato configurada falha na 

prestação de serviços. A responsabilidade da empresa Reclamada, 

fornecedora de serviços, é objetiva, pelo que responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores em decorrência de defeitos relativos aos serviços 

prestados, consoante disposto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, a responsabilidade somente será elidida quando 

provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida. Embora 

a força maior e o caso fortuito não estejam arrolados no artigo 14, § 3º do 

CDC como excludentes de responsabilidade civil, estes fatores também 

têm o condão de excluí-las. Nas relações de consumo, aplica-se a Teoria 

do Risco do Empreendimento. No contrato de transporte aéreo de 

passageiros, aplica-se também o Código Brasileiro de Aeronáutica, que 

exclui expressamente a responsabilidade do transportador em caso de 

força maior. Apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o 

condão de excluir a responsabilidade civil, já que o fortuito interno é 

abrangido pelo Risco do Empreendimento. Preterição de embarque 

decorrente de impedimentos operacionais, caracteriza fortuito interno, já 

que integra o processo de execução do serviço de transporte aéreo, não 

eximindo a responsabilidade civil do prestador de serviço, pois 

compreende no risco do empreendimento. A jurisprudência tem entendido 

que o vício na prestação do serviço de transporte aéreo, caracterizado 

pelo atraso/cancelamento de voo, é suficiente para ensejar a reparação 

por dano moral, pois implica no retardamento da chegada ao destino, fato 

este que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo 

emocional considerável, notadamente quando não há qualquer aviso 

prévio. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO - PRETERIÇÃO DE EMBARQUE DE 

PASSAGEIRO (CANCELAMENTO DE VOO POR NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE) - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO. A preterição de embarque de passageiro, decorrente 

de da necessidade de manutenção não programada da aeronave, fere 

disposições contratuais e regras regulamentares (Resolução 141/2010 da 

ANAC), já que não se trata de hipótese de força maior, gerando 

obrigações tanto de cunho contratual (reacomodação, reembolso ou 

realização do serviço por outra empresa) como extracontratual (dano 

moral), diante da conduta ilícita (STJ EDcl no Ag 977.762/SP e TJMT 1ª TR 

3.290/2010). (Procedimento do Juizado Especial Cível, Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais/MT, Rel. Hildebrando da Costa Marques. DJe 

26.11.2014). Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral 

a ser indenizado, com a consequente fixação do quantum indenizatório 

devido. Para a fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as 

peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e 

moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a 

condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de tais critérios, 

bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Quanto 

aos danos materiais, observo que o hotel contratado pela Autora possui 

entrada às 14horas (ID n. 25742187), razão pela qual sua reserva ocorreu 

a partir do dia 08/10/2019, tendo em vista que chegaria ao seu destino às 

01h50min do dia 09/10/2019. Assim, com o atraso de aproximadamente 

14horas, de fato, a autora deixou de desfrutar de uma diária contratada, 

por falha na prestação de serviço da Reclamada, razão pela qual deve a 

mesma ser compelida em ressarcir a Autora pelo prejuízo material no 

importe de R$ 187,95 (cento e oitenta e sete reais e noventa e cinco 

centavos). Pelo exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 

1. condenar a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante a quantia de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos pelo INPC a 

partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação, e; 2. condenar a Ré a pagar à Autora e indenização por danos 

materiais no valor de R$ 187,95 (cento e oitenta e sete reais e noventa e 

cinco centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir do evento danoso (09/10/2019) e juros de mora de 1%a.m. a partir 

da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para 

posterior homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015436-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA SOCORRO UNTAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015436-32.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NADIA SOCORRO UNTAR 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela parte Reclamante 

em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. 

Tentada a conciliação, esta restou inexitosa. A parte Reclamada 

apresentou Contestação no prazo legal, afirmando em síntese, que os 

débitos objeto da demanda decorrem de lídima e hígida relação contratual, 

razão porque a negativação revela apenas o exercício regular do direito. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Neste contexto e em análise acurada 

aos elementos, circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte Reclamante. Isso porque, no caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos “Parcelamento de Dívida” (ID. Num. 28254896), estando tal 

documento devidamente assinado com verdadeira identidade das 

assinaturas ali exarada em comparação com os documentos juntados pela 

própria parte Reclamante. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade 

das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, bem como pela legitimidade do débito em 

questão, entendo pela licitude na inclusão do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de 

direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil. Com efeito, sendo 

legítimos tanto a relação contratual quanto o débito em questão, não há se 

falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

da pleiteada indenização por danos morais por parte da Reclamante. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, bem como ante a legitimidade do débito em questão. Condeno ainda 

a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017120-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENILSON DOMINGOS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico que a 

Contestação de ID. 28272616 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. VÁRZEA GRANDE, 23 DE JANEIRO DE 2020 ANA PAULA GARCIA 

DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019680-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMEA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar as partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 23 de janeiro de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011319-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI LEANDRO RUZIN (REQUERIDO)

KARINA FERNANDES BATISTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 23 de janeiro de 2020 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012848-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RICARDO MOREIRA (REQUERIDO)

APARECIDO ALVES (REQUERIDO)

LUTI ELENA LUPI ALVES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a finalidade de 

INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, providencie o 

deposito das diligências do oficial de justiça, a ser depositado pelo site do 

www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, Diligências, após preencha 

corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor de da diligência. 

Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015585-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIDES MENDES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

ALEONOR PEDROSO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a finalidade de 

INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, providencie o 

deposito das diligências do oficial de justiça, a ser depositado pelo site do 

www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, Diligências, após preencha 

corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor de da diligência. 

Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil VÁRZEA GRANDE, 23 de janeiro de 2020 ANA PAULA GARCIA DE 
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MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019594-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYANE LAURA FERREIRA ARAUJO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 23 de janeiro de 2020 

PAULO PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020044-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO SEBASTIAO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 23 de janeiro de 2020 

PAULO PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006283-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLYSNETON PRINCES DOS SANTOS NEVES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o bairro para realização da 

diligência, sendo que o endereço mencionado (id 2776849) só menciona a 

rua, sendo:R M SEMINARIO, 24, CS A VARZEA GRANDE - MT CEP: 

78118-530. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 23 de janeiro de 2020. PAULO 

PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000412-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELITO VITORINO DA SILVA 93493851120 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 23 de janeiro de 2020 

PAULO PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007308-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ABIDAO MENDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico que a 

Contestação de ID. 28325912 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004649-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY LORCA RODRIGUES (REQUERIDO)

MT BRASIL INCORPORACOES LTDA. - ME (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO PRADO GARCIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar a parte interessada, do desarquivamento dos autos. 

VÁRZEA GRANDE, 23 de janeiro de 2020 ANA PAULA GARCIA DE 

MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316342 Nr: 13902-80.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO RABELO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343722 Nr: 10856-49.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO MECÂNICA DE CARRETAS 

LTDA, EDILEUSA SANTANA DE ALMEIDA, ROMALDO FRANCISCO 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Exequente, para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender necessário, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 541 Nr: 12939-68.1996.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIMAR MELETTI, AGENOR PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICODELLI - OAB:OAB/MT 17.980 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o que dispõe o parágrafo único, do art. 487, do Código de 

Processo Civil, oportunizo ao requerente o prazo de 05 (cinco) dias para 

que se manifeste sobre eventual ocorrência de prescrição nos autos, 

considerado que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório em 

junho de 2001 (fl. 101-v), sendo desarquivado somente em janeiro de 

2018, com o requerimento da parte requerente (fl. 102).

2. Dessa forma, verifica-se que os autos permaneceram por quase 17 

(dezessete) anos no arquivo provisório, sem qualquer movimentação da 

parte autora, o que revela a conduta desidiosa da parte, ao prolongar a 

tramitação do feito sem que tenha obtido qualquer resultado útil nesse 

período.

3. Após, com ou sem manifestação, conclusos para deliberações.

4. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327947 Nr: 24266-14.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA COSTA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12.410A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 DJE - INTIMAÇÃO 05 DIAS - DILIGÊNCIAS

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446672 Nr: 10259-12.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE FRIEDRICH TERNES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84206, THIAGO DE SIQUEIRA B. MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DJE - INTIMAÇÃO 05 DIAS - DILIGÊNCIAS

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86798 Nr: 8591-89.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA, 

HORTENCIO BARBOSA DA SILVA, CARLOS CÉLIO DA SILVA, ESTELA 

APARECIDA MENIN DA SILVA, GOALGINHA BENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/ MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:MT 7.355-A, Fabio Moreira Pereira - OAB:MT 

9.405

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte exequente, para que, em 05 (cinco) dias, junte aos 

autos planilha com o atual valor da dívida, acrescidos da multa e 

honorários advocatícios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409278 Nr: 16285-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.A.T COSTA - ME, CLAUDIO ANTONIO 

TOMAZ COSTA, FLAVIO ANTONIO TOMAZ COSTA, CELIA CRISTINA 

CAMPOS ALVES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte autora, para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, retirar a CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DE AJUIZAMENTO DE 

EXECUÇÃO (ART. 828), bem como, apresentar o comprovante de 
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pagamento (guia)para retirada da certidão. Nada mais. ___________Paulo 

Pedro Francisco dos Santos – Técnico Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015600-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1015600-94.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: FLAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de 

Embargos de Declaração, alegando suposta CONTRADIÇÃO no decisório 

embargado, na medida em que contraditaria com as provas constantes 

nos autos. 2. Os Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, 

conforme se depreende de certidão sob o Id 28088736. É o relatório. 

DECIDO. 3. Preliminarmente, registro que entendo que no caso vertente 

não é necessário oportunizar resposta à parte adversa sobre os 

embargos de declaração interpostos. 4. Conheço dos Embargos, na forma 

dos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, e os REJEITO, 

visto que não existe contradição na decisão proferida, senão vejamos. 5. 

O artigo 1.022, I do CPC preconiza o seguinte: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” 6. Ressalto que é cada vez mais 

usual a utilização do recurso, sob o fundamento da contradição, sob a 

justificativa que a decisão é contraditória com as provas dos autos. 7. 

Todavia, a contradição que enseja no cabimento dos embargos se dá 

quando a decisão é apenas aquela interna, ou seja, da decisão em si 

considerada de forma que sua exata compreensão reste prejudicada. 8. 

Com o intuito de corroborar, colaciono julgado do STJ: “ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE 

DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO 

EM CARGO PÚBLICO.TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, a “contradição que enseja os embargos de declaração é 

apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e 

conclusões do próprio julgado”. (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. 

SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). 9. Ante o exposto, por 

inexistir contradição na decisão, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pela parte requerente e, por conseguinte, 

mantenho inalterada a decisão proferida. 10. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012972-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO APARECIDO ILDEFONSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1012972-35.2019.8.11.0002; ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BENEDITO 

APARECIDO ILDEFONSO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO BMG S.A 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Revisional de Contrato com pedido de 

Tutela de Urgência, proposta por BENEDITO APARECIDO ILDEFONSO em 

face de BMG S.A., partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz 

que firmou um contrato de empréstimo consignado junto à parte requerida, 

recebendo para tanto, um cartão de crédito, acreditando que seria um 

benefício adicional para compras parceladas. 3. Alega, todavia, que o 

contrato fora realizado na modalidade de adesão de empréstimo 

consignado e não na modalidade de utilização de limite de cartão de 

crédito, onde o valor da fatura seria levado a descontar o mínimo e o 

restante seria lançado como crédito rotativo. 4. Ademais, foram 

disponibilizados dois valores via TED na conta corrente do autor, sendo o 

primeiro na data de 07/04/2009, na quantia de R$ 994,50 (novecentos e 

noventa e quatro reais e cinquenta centavos), em 07/04/2009 e o 

segundo, na data de 01/11/2011, no valor de R$ 1.600,00 (um mil e 

seiscentos reais). 5. Por esta razão, pugna pela concessão de tutela de 

urgência para que or requerido se abstenha de incluir o nome do autor nos 

órgãos de proteção ao credito e SCR BACEN, bem como, suspender os 

descontos referentes ao empréstimo modalidade cartão de crédito e, no 

mérito requer a revisão do empréstimo contratado, com a consequente 

condenação do requerido à restituição em dobro dos valores cobrados 

indevidamente, bem como a condenação em danos morais. 6. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. 7. Trata-se de Ação de Revisional 

de Contrato com pedido de Tutela de Urgência, proposta por BENEDITO 

APARECIDO ILDEFONSO em face de BMG S.A., partes devidamente 

qualificadas nos autos. 8. Pois bem. Preconiza o artigo 300 do CPC que “a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. 9. No caso dos autos, não consigo vislumbrar, 

prima facie, a probabilidade do direito nas alegações apresentadas pela 

parte autora. 10. A probabilidade do direito pressupõe a existência de 

documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, 

seria capaz de demonstrar o direito invocado. Os documentos carreados 

pela parte autora não são suficientes para sua demonstração. 11. Ocorre 

que o pedido de suspensão dos descontos, com base no alegado 

excesso de juros cobrados pela requerida é matéria que se confunde com 

o mérito, e, como tal, deverá ser apreciada. 12. Com efeito, somente com a 

instrução processual e a formação do contraditório é que será possível 

aquilatar sobre a existência de abusividade na taxa de juros contratados. 

13 Neste esteio, diante da ausência simultânea da “probabilidade do 

direito” e do “perigo do dano”, necessários à concessão da tutela de 

urgência antecipada, INDEFIRO o pedido liminar. 14. CITE-SE o requerido 

para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, contados da juntada do comprovante de citação nos autos, 

advertindo-o de que se não houver contestação no prazo assinalado, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor, conforme preconiza o art. 344 do Código de 

Civil. 15. Apresentada contestação com preliminares ou novos 

documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 

354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 16. Deixo de designar 

audiência de conciliação para este momento processual, eis que, após 

uma análise temporal e criteriosa deste juízo, concluiu-se que a obtenção 

de autocomposição em audiência de conciliação tem sido infrutífera, 

situação esta que vem acarretando, sobremaneira, o atraso na entrega da 

prestação jurisdicional, causando prejuízo às partes. 17. Consigno, 

entretanto que, caso as partes venham manifestar interesse na 

designação de audiência de conciliação, esta será prontamente designada 

este juízo. 18. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do 

ônus da prova, em favor do autor, por vislumbrar sua hipossuficiência em 

face da parte requerida. 19. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018577-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO PEDRO DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1018577-59.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: GERALDO 

PEDRO DA ROCHA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto 

o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019139-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON ORNEY ALVES GUERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019139-68.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JACKSON 

ORNEY ALVES GUERRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019608-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO (REU)

IRMAOS RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019608-17.2019.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

IRMAOS RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP, MARIA 

APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO Vistos. 1. Trata-se de ação 

Monitória proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de IRMÃOS 

RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA – EPP e MARIA APARECIDA 

DE ANDRADE JORGE RIBEIRO, visando o recebimento da quantia 

informada na exordial. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

das custas processuais e taxa judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) e extinção do feito (art. 

485, inciso III do CPC). 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016705-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1016705-09.2019.8.11.0002; EXEQUENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA 

Vistos. 1. Citem-se as partes devedoras via correio (CPC, art. 246, I), para 

pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e 

ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), 

procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se os devedores em seguida. 3. Não sendo encontrados os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 845 de 852



devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da dívida (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne na carta 

de citação que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do aviso de recebimento da carta de citação, independentemente de 

penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Intime-se. 8. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017056-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELLO SERVICOS DE SEGUROS LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1017056-79.2019.8.11.0002; EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: MELLO SERVICOS DE SEGUROS LTDA. - ME Vistos. 1. 

Considerando a justificativa apresentada pelo exequente, determino que a 

Sra. Gestora proceda à inclusão do nome dos executados junto ao 

cadastro do polo passivo da presente demanda. 2. Citem-se os devedores 

para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 

e ss). 3. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), 

procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se os devedores em seguida. 4. Não sendo encontrados os 

devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 5. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da dívida (CPC, art. 827, caput). 6. Consigne no 

mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 7. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 8. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 9. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 10. Intime-se. 11. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012848-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RICARDO MOREIRA (REQUERIDO)

APARECIDO ALVES (REQUERIDO)

LUTI ELENA LUPI ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1012848-52.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: JOAO RICARDO MOREIRA, APARECIDO ALVES, LUTI ELENA 

LUPI ALVES Vistos. 1. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a 

presente missiva como mandado. 2. Após, arquivem-se com as baixas 

necessárias, devendo comunicar o Juízo deprecante. 3. Expeça-se o 

necessário. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015585-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIDES MENDES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

ALEONOR PEDROSO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1015585-28.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: ALEONOR PEDROSO DE ALMEIDA, EURIDES MENDES DE 

ALMEIDA Vistos. 1. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a 

presente missiva como mandado. 2. Após, arquivem-se com as baixas 

necessárias, devendo comunicar o Juízo deprecante. 3. Expeça-se o 

necessário. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014837-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARA DOS SANTOS MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1014837-93.2019.8.11.0002; REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: NARA DOS SANTOS 

MACEDO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na 

inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 

2. A parte autora foi devidamente intimada a comprovar a mora do 

requerido. Todavia, alega que houve um equívoco na interpretação do 

endereço, considerando a mudança no nome do logradouro. 3. Ocorre 

que, o endereço constante da notificação extrajudicial diverge do 

endereço informado no contrato entabulado entre as partes e o autor não 

apresentou qualquer documento capaz de comprovar a alteração 

informada. 4. Dessa forma, faculto ao autor a emenda da inicial para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, devendo 

comprovar a mora do requerido, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 

911/69, sob pena de extinção (CPC, art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, 

IV). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015947-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA CASTILHO BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1015947-30.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: FABIANA CASTILHO BORGES Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. 
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Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000182-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. MAGALHAES - TRANSPORTADORA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000182-82.2020.8.11.0002; REQUERENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: M. P. MAGALHAES - 

TRANSPORTADORA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto 

o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019774-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019774-49.2019.8.11.0002; AUTOR(A): REINALDO NUNES DA SILVA 

REU: BANCO PAN Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de contrato com 

pedido de depósito judicial dos valores mensais incontroversos, relativos 

às parcelas vincendas, manutenção do requerente na posse do bem 

objeto do litígio e exclusão/abstenção do nome do autor dos cadastros de 

restrição ao crédito. 2. Aduz que, para a obtenção do veículo descrito nos 

autos, pactuou com o requerido um contrato para financiamento do bem. 

Todavia, alega que a instituição bancária apresenta valor superior ao 

contratado, repassando ao consumidor despesas da própria operação 

bancária, sem anuência do consumidor. 3. Propôs, assim, a presente 

demanda com pedido de tutela de urgência com natureza antecipada, e, no 

mérito, pede sejam declaradas nulas as cláusulas abusivas e a exclusão 

dos valores considerados exorbitantes. É o relatório. DECIDO. 4. Para a 

concessão da tutela de urgência antecipada, é necessário o 

preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Novel Código de 

Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano. 5. Pois bem. Não consigo vislumbrar, prima 

facie, a probabilidade do direito nas alegações apresentadas pela parte 

autora. 6. A probabilidade do direito pressupõe a existência de documento 

que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz 

de demonstrar o direito invocado. Os documentos carreados pela parte 

autora (contrato de financiamento e cálculo extrajudicial) não são 

suficientes para sua demonstração. 7. Explico. A parte autora não juntou 

comprovantes das parcelas pagas no devido tempo e lugar contratado, 

bem assim o comprovante de depósito do valor referente à parte tida por 

incontroversa, diretamente na instituição financeira, de modo a demonstrar 

a inexistência de mora na relação contratual. 8. Além da presença dos 

requisitos obrigatórios, exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um 

dos alternativos, quais sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que também não ficou demonstrado. 9. Com efeito, o Superior 

Tribunal de Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso 

repetitivo, de que a discussão da dívida impede a negativação do 

consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao 

menos, três requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 10. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 
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prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requisitos. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 13. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 14. Nesse sentido é o julgado a seguir: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001, Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 

24/07/2013). 15. A mera propositura da ação não tem força para 

descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz necessário que as 

alegações sejam apoiadas em jurisprudências basilares do STF e STJ para 

revelar a probabilidade do direito, haja vista que as teses apresentadas 

são passíveis de discussão. 16. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, 

neste momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela 

de urgência de natureza antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus 

pedidos. 17. CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados da juntada do 

comprovante de citação nos autos, advertindo-o de que se não houver 

contestação no prazo assinalado, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, 

conforme preconiza o art. 344 do Código de Civil. 18. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 19. Deixo de designar audiência de conciliação para este 

momento processual, eis que, após uma análise temporal e criteriosa 

deste juízo, concluiu-se que a obtenção de autocomposição em audiência 

de conciliação tem sido infrutífera, situação esta que vem acarretando, 

sobremaneira, o atraso na entrega da prestação jurisdicional, causando 

prejuízo às partes. 20. Consigno, entretanto que, caso as partes venham 

manifestar interesse na designação de audiência de conciliação, esta será 

prontamente designada este juízo. 21. DEFIRO ao Autor os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 22. Intimem-se 

23. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019059-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GOMES ROMERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019059-07.2019.8.11.0002; AUTOR(A): GUSTAVO GOMES ROMERO 

REU: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de 

contrato com pedido de depósito judicial dos valores mensais 

incontroversos, relativos às parcelas vincendas, manutenção do 

requerente na posse do bem objeto do litígio e exclusão/abstenção do 

nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito. 2. Aduz que, para a 

obtenção do veículo descrito nos autos, pactuou com o requerido um 

contrato para financiamento do bem. Todavia, alega que a instituição 

bancária apresenta valor superior ao contratado, repassando ao 

consumidor despesas da própria operação bancária, sem anuência do 

consumidor. 3. Propôs, assim, a presente demanda com pedido de tutela 

de urgência com natureza antecipada, e, no mérito, pede sejam 

declaradas nulas as cláusulas abusivas e a exclusão dos valores 

considerados exorbitantes. É o relatório. DECIDO. 4. Para a concessão da 

tutela de urgência antecipada, é necessário o preenchimento dos 

requisitos constantes no artigo 300 do Novel Código de Processo Civil, 

quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano. 5. Pois bem. Não consigo vislumbrar, prima facie, a 

probabilidade do direito nas alegações apresentadas pela parte autora. 6. 

A probabilidade do direito pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado. Os documentos carreados pela parte 

autora (contrato de financiamento e cálculo extrajudicial) não são 

suficientes para sua demonstração. 7. Explico. A parte autora não juntou 

comprovantes das parcelas pagas no devido tempo e lugar contratado, 

bem assim o comprovante de depósito do valor referente à parte tida por 

incontroversa, diretamente na instituição financeira, de modo a demonstrar 

a inexistência de mora na relação contratual. 8. Além da presença dos 

requisitos obrigatórios, exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um 

dos alternativos, quais sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que também não ficou demonstrado. 9. Com efeito, o Superior 

Tribunal de Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso 

repetitivo, de que a discussão da dívida impede a negativação do 

consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao 

menos, três requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 10. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requisitos. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 13. Os pagamentos, segundo entendimentos 
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atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 14. Nesse sentido é o julgado a seguir: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001, Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 

24/07/2013). 15. A mera propositura da ação não tem força para 

descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz necessário que as 

alegações sejam apoiadas em jurisprudências basilares do STF e STJ para 

revelar a probabilidade do direito, haja vista que as teses apresentadas 

são passíveis de discussão. 16. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, 

neste momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela 

de urgência de natureza antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus 

pedidos. 17. CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados da juntada do 

comprovante de citação nos autos, advertindo-o de que se não houver 

contestação no prazo assinalado, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, 

conforme preconiza o art. 344 do Código de Civil. 18. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 19. Deixo de designar audiência de conciliação para este 

momento processual, eis que, após uma análise temporal e criteriosa 

deste juízo, concluiu-se que a obtenção de autocomposição em audiência 

de conciliação tem sido infrutífera, situação esta que vem acarretando, 

sobremaneira, o atraso na entrega da prestação jurisdicional, causando 

prejuízo às partes. 20. Consigno, entretanto que, caso as partes venham 

manifestar interesse na designação de audiência de conciliação, esta será 

prontamente designada este juízo. 21. DEFIRO ao Autor os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 22. Intimem-se 

23. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000548-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANDRO MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000548-24.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: GEANDRO MARQUES DA SILVA Vistos. . 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. O autor juntou aos autos 

a notificação enviada no endereço do devedor, por meio de 

correspondência com o aviso de recebimento, porém, conforme se 

dessume do feito, a mesma retornou com motivo “não existe o número”. 

Juntou ainda, instrumento de protesto realizado pelo cartório extrajudicial 

da comarca. 3. Pois bem. Conforme é sabido, a notificação do devedor 

através do instrumento de protesto tem validade somente depois de 

esgotados os meios de notificação pessoal do devedor, o que não ficou 

comprovado nos autos. 4. Nesse sentido: AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO 

ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE 

O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS 

MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a 

notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido 

no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não 

está caracterizada a mora. A intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

26/03/2018). 5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades apontadas, na 

forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção da ação 

(CPC, art. 485, IV). 6. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000551-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE SANTANA BELINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000551-76.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: ELIENE SANTANA BELINO Vistos. . 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a 

Notificação Extrajudicial, verifico que esta se refere a parcela já paga, 

vencida em 19/07/2019, enquanto que a dívida constante na inicial 

refere-se a parcela com vencimento em 19/09/19, não tendo sido, 

portanto, o devedor, notificado da parcela vencida. 4. Vale ressaltar que a 

inclusão do termo “demais subsequentes” na notificação enviada ao 

devedor, não tem o condão de constituí-lo em mora para as parcelas que, 

por ventura, venha o devedor a inadimplir. 5. Sobre o tema segue o 

julgado; E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEFERIMENTO DE LIMINAR – 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DAS PRESTAÇÕES 

CONTEMPORÂNEAS – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO 

DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO 

VENCIDA E PAGA - AÇÃO AJUIZADA EM RELAÇÃO À OUTRA PARCELA 

– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. Para a propositura da demanda de busca e apreensão, é 

imprescindível a prévia notificação extrajudicial do devedor para 

constituí-lo em mora. Não serve a esse fim a notificação de parcela 

vencida e paga, enquanto que a ação veicula a cobrança de parcela 

vencida posteriormente, e da qual o devedor não foi notificado. Impõe-se a 

extinção do processo, sem resolução do mérito, por se encontrar ausente 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1409942-08.2016.8.12.0000, Aparecida 

do Taboado, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Claudionor Miguel Abss 

Duarte, j: 14/12/2016, p: 16/12/2016) 6. Dessa maneira, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a 

irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de extinção (CPC, art. 485). 7. Intime-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000771-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO DE OLIVEIRA FEITOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000771-74.2020.8.11.0002; REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: CICERO DE OLIVEIRA 

FEITOSA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000799-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVAIL COSTA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000799-42.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: EVAIL COSTA 

RIBEIRO Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000806-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELY FERREIRA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000806-34.2020.8.11.0002; AUTOR(A): ELY FERREIRA PINTO REU: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. . 1. 

Considerando que o recibo de pagamento anexado aos autos para 

comprovação da hipossuficiência financeira do autor encontra-se 

apócrifa, não possuindo, pois, validade jurídica, concedo-lhe o prazo de 

15 (quinze) dias para que anexe a carteira de trabalho com o respectivo 

registro na empresa citada, de modo a dar suporte comprobatório ao 

pedido, sob pena de indeferimento do pedido. 2. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000668-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SEBASTIAO GONCALVES DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000668-67.2020.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: ANTONIO SEBASTIAO GONCALVES DE MORAES Vistos. . 1. 

Cuida-se de ação de Busca e Apreensão em que a autora, em petitório 

lançado nos autos, requereu a desistência da ação. 2. Assim, 

considerando que o requerido sequer foi citado da ação, HOMOLOGO a 

desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 3. 
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Recolham-se eventuais mandados expedidos. 4. Custas pagas na 

distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 851 de 852



Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Vice-Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva

Corregedor-Geral

Dúvidas e Sugestões:
Gestão do Diário da Justiça

Coordenadoria Judiciária 

(65) 3617-3198

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CEP 78050-970 - Caixa Postal - 1071

Cuiabá - Mato Grosso - FONE/FAX: (65)3617-3000 - CNPJ: 03.535.606/0001-10

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 852 de 852



 

 

 

 

Disponibilizado - 24/01/2020 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 10663 Caderno de Anexos Página 1 de 3



 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 

 

PORTARIA Nº. 43/2020-GRHFC 

  
O Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

 
Art. 1º - ESTABELECER a Escala de Plantão Diário dos Oficiais de Justiça lotados na Central de 

Mandados do Fórum de Cuiabá, durante o expediente no mês de FEVEREIRO/2020, na forma abaixo 

discriminada: 
 

03/fev 

Douglas Cardoso de Oilveira  

04/fev 

Amauri José Elias 

Douglas Vinícius Costa e Silva de Jesus  Gilson Ernesto Carvalho Gomes 

Fabiano Ferreira da Silva  Jamil Aloide de Souza 

Júlio Oriovaldo Ferreira Lopes  Lucas Gabriel Gomes Peixoto  

Marcelo da Costa Marques Freire  Luis Carlos Monteiro dos Santos 

Selma Dias Martins  Otávio Gonçalves de Souza 

     

05/fev 

Carlos Renato Leite Salema  

06/fev 

Adelmício Benedito dos Santos 

Cleide Vargas de Castilho  Diego Benedito Silva de Moraes 

Edson Miguel da Silva Barbosa  José Wilson Gonçalves Tavares 

Gézica Pereira Ramos de Oliveira  Lucy Jesus dos Santos 

João de Deus Nunes  Paulo César Teixeira 

Ricardo Borges da Silva Campos  Ronaldo Alves Correa 

     

07/fev 

Ana Paula de França Silva  

10/fev 

Dinah Ribeiro Rodrigues 

Andrea Cristina Carvalho dos Santos  Júlio Cézar Rodrigues dos Anjos 

Katia Cilene Silva Santos  Louriley Reis dos Santos 

Orlando Noronha da Luz  Manoela Vital Rodrigues 

Rita de Cássia Borges Nohama Nunes  Vera Lúcia Maria de Araújo 

Roosevelt Marcos Barros da Silva  Zenilda Ferreira Santana Biava 

 

11/fev 

Eliete Gomes Rondon Faria  

12/fev 

Benedito José de Magalhães 

Fabíola de Cassia Siquinelli  Dejanira Ovídia da Silva 

Jorge Eduardo Leiria  Eliane Pereira Pires 

Leôncio Francisco Miranda da Silva  Maria Dolores Aragão Primcka 

Miguel Carlos Tadeu Atala  Rita Cássia Soares Pinto 

Paulo Rodrigues Ferreira Filho  Vladimir da Mota Oliveira 

 

13/fev 

Altair Rodrigues de Souza  

14/fev 

João Costa de Souza 

Fátimo Nunes Siqueira  Jorge Elias dos Santos 

Herdelice Cruz do Nascimento  Juarez Campos Silva 

Jeie Darque Braz de Moraes  Maisa Ribeiro de Assis 

Luiz Mauro Pereira Senna  Saturnino Armando Ojeda 

Maurício Dellafina  Wendel Lacerda de Oliveira 

     

17/fev 

Ernesto Yoiti Sakamoto  

18/fev 

Douglas Vinícius Costa e Silva de Jesus 

Gicélia Pedra Capioto  Fabiano Ferreira da Silva 

Isabela Brito Lisboa  Geraldo Aparecido Nepomuceno 

Liciana Aparecida Tadaieski Rodrigues  Júlio Oriovaldo Ferreira Lopes 

Lourenço Nunes de Siqueira  Marcelo da Costa Marques Freire 

Naldo Luiz da Silva  Selma Dias Martins 

     

19/fev 

Amauri José Elias  

20/fev 

Adilson Cézar da Silva  

Gilson Ernesto Carvalho Gomes  Cleide Vargas de Castilho 

Jamil Aloide de Souza  Edson Miguel da Silva Barbosa 

Lucas Gabriel Gomes Peixoto   João de Deus Nunes 

Luis Carlos Monteiro dos Santos  Leonardo Santana de Hollanda 

Otávio Gonçalves de Souza  Wilson Wagner Pereira Cardoso de Souza 
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21/fev 

Alexandre Girard Ribeiro da Silva   

26/fev 

Ana Paula de França Silva 

Diego Benedito Silva de Moraes  Andrea Cristina Carvalho dos Santos 

Eder Gomes de Moura  Katia Cilene Silva Santos 

Guilherme Garcia Neto  Orivaldo Carvalhães de Oliveira 

José Wilson Gonçalves Tavares  Orlando Noronha da Luz 

Vanda Gomes Ferreira  Rita de Cássia Borges Nohama Nunes 

 

27/fev 

Anselmo Noronha de Oliveira  

28/fev 

Erinaldo de Souza Miranda 

David Ruelis  Fabíola de Cassia Siquinelli 

Eliel Cecílio da Silva  Jorge Eduardo Leiria 

Louriley Reis dos Santos  Leôncio Francisco Miranda da Silva 

Luziete Alves da Cunha Moraes  Olga de Oliveira 

Roney Cezar Miranda de Carvalho  Selma Teixeira Matos de Souza 

 
Art. 2º - Os Oficiais de Justiça que estiverem escalados deverão permanecer na Central de Mandados, 

durante o expediente normal do Foro. 

 

Art. 3º - A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de publicação da Portaria no Diário 
da Justiça Eletrônico. 

 

Art. 4º - A Gestora da Central de Mandados deverá afixar a Portaria em local visível para que os Oficiais 
de Justiça escalados tomem conhecimento da convocação, notificando-os pelo e-mail funcional. 

 

Art. 5º - A escala diária de plantão poderá ser alterada pela Gestora da Divisão da Central de Mandados, 
caso haja necessidade, desde que devidamente justificada.  

 

Art. 6º - Nos casos de ausência justificada ou injustificada do Oficial de Justiça para cumprimento do 

plantão diário, não havendo troca ou substituição entre eles, fica imediatamente escalado o Oficial do dia 
subsequente, na ordem da escala de plantão. 

 

Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia à Central de Mandados. 
 

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. 

 

(assinado digitalmente) 
LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR 

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT 
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